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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar os dilemas da infraestrutura brasileira, buscando as causas que  

impedem que esta se estabeleça como caminho para o desenvolvimento. Considerou-se 

necessária uma regressão a períodos históricos que abarcam a colônia, a República Velha,  

períodos de forte apelo desenvolvimentista como Vargas, Kubitschek e governos militares, no 

intuito de se encontrar precedentes na origem colonial, padrões repetitivos e problemas que se 

solucionaram no decorrer do tempo, ou que emergiram como novos desafios. Procurou-se 

discutir as influências do capitalismo que se desenvolveu no Brasil, do liberalismo econômico, 

do ingresso do Brasil no século XX como um país subdesenvolvido, assim como sua 

permanência nesta condição, e as motivações da intervenção estatal. Do período histórico ao 

contemporâneo foram investigadas questões como dependência dos países desenvolvidos, 

assim como as influências de atores internos que impedem o avanço da infraestrutura no país. 

Dificuldades atuais do Estado no gerenciamento e na fiscalização de obras e operação da 

infraestrutura foram levantadas. O Plano de Aceleração do crescimento (PAC), foi analisado 

sob diversos ângulos, de modo a se conhecer as diretrizes do atual plano brasileiro de 

desenvolvimento e realizar um balanço do seu andamento. Posteriormente a infraestrutura foi 

analisada sob a ótica keynesiana de geração de renda. Por fim, foram expostos os principais 

obstáculos a superar e os desafios para o futuro.  

 

Palavras-chave: Infraestrutura, desenvolvimento, industrialização, Estado, interesses, dilemas. 
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ABSTRACT 

 

This work intends to analyze the dilemmas of Brazilian infrastructure, looking for the causes 

that impeach its settlement as a way for development. It was considered the need of a regression 

to periods of history that include the colony time, the Old Republic,  periods of strong appeal 

to development like Vargas, Kubitschek, and military governments, intending to find out 

precedents in the colonial origin, repetitive standards and problems solved in the course of time, 

or emerged as new challenges. It was attempted to discuss about the influences of the capitalism 

developed in Brazil, the economic liberalism, the entry of Brasil in the 20th century as an 

underdeveloped country, as well as its permanence in this condition, and the motivations of 

state intervention. From the historical period to the contemporary one, issues like dependence 

on developed countries, as well as the influence of internal actors that impeaches the progress 

of infrastructure in the country, were investigated. The present difficulties of the state to manage 

and to control the works and the infrastructure operation were surveyed. The Acceleration of 

Growth Plain (PAC), was analyzed from many points of view, so as to know the directives of 

the present brazilian development plain and to produce a balance of its course. Finally, the main 

obstacles to overcome and the future challenges were exposed. 

 

Key words: Infrastructure, development, industrialization, state, interests, dilemmas.  
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1. INTRODUÇÃO 

Observa-se no decorrer da História a presença maciça do Estado no marco fundamental 

das economias nacionais na passagem para um capitalismo moderno, seja para promover a 

acumulação primária de capital das classes que viriam a se tornar posteriormente a burguesia 

industrial, seja para implementar projetos desenvolvimentistas no intuito de fortalecer a 

indústria de base e a infraestrutura, ou até mesmo para corrigir os descaminhos do próprio 

sistema, que não possui dentro de si os mecanismos necessários para a sua manutenção. Neste 

último caso, valeu-se da criação de mecanismos de proteção do emprego e da renda, de modo 

que o ciclo virtuoso do emprego, que gera renda, que gera consumo e que por sua vez gera mais 

emprego perdurasse, coadunando o ideal microeconômico fordista com o ideal 

macroeconômico keynesiano.   

Independente do contexto histórico ou geográfico, o Estado aparece como a instância de 

maior peso no equilíbrio necessário ao sistema capitalista. Contrariamente ao que 

preconizavam os economistas clássicos, o mercado não possui capacidade de se autorregular, 

o que eventualmente exigiu do Estado a devida correção dos rumos aos quais uma economia 

regida pelo mercado está entregue. 

A grande depressão dos anos 1930 evidenciou este papel decisivo do Estado na 

intervenção sobre o domínio econômico. O New Deal, conjunto de políticas implementadas por 

Franklin Roosevelt, retirou da crise os Estados Unidos da América e garantiu o período de 

prosperidade que se seguiu, considerado a “idade de ouro” do desenvolvimento econômico 

capitalista, mais precisamente as décadas de 1950 e 1960. Este período contemplou não só 

políticas sociais e direitos trabalhistas como também investimentos de grande magnitude em 

obras de infraestrutura, de forma a garantir os empregos e a renda necessários ao consumo das 

famílias.  

No Brasil, à mesma época, o Nacional-desenvolvimentismo de Getúlio Vargas promovia 

uma revolução nos rumos econômicos do país, até então essencialmente agrário-exportador, 

impulsionando-o como uma economia industrial.  

O apoio à indústria através dos setores básicos, inclusive infraestrutura, foi crucial para 

implementar a política varguista de substituição de importações, diminuindo a pressão sobre as 

reservas cambiais e contribuindo para que o Brasil fosse o primeiro país a se recuperar da crise 

dos anos 1930, além de conferir-lhe um novo horizonte de desenvolvimento que se verificaria 

posteriormente e que delinearia as feições do país na atualidade. 

Período que deu sequência ao desenvolvimentismo iniciado por Vargas, o governo de 



- 10 -  

Juscelino Kubitschek também foi marcado por vultosos investimentos em infraestrutura, de 

modo a dar suporte à industrialização. Seu Plano de Metas representou um marco do 

planejamento para o desenvolvimento nacional e uma maior concentração dos investimentos à 

questão da infraestrutura. 

O período militar também foi decisivo para a infraestrutura nacional. Em 21 anos de 

regime, grandes obras que contemplavam transporte e geração de energia (Ponte Rio-Niterói e 

Hidrelétrica de Itaipu, entre outras), foram realizadas. 

Observou-se, porém, já no meado do período militar, uma piora no quadro econômico 

nacional, assim como uma desaceleração gradativa nos investimentos em infraestrutura. 

Restabeleceu-se a democracia em um primeiro momento, estabilizou-se a economia 

posteriormente, mas não se retomou o crescimento outrora verificado. 

Nas últimas duas décadas, o país presenciou a ascensão de governos de política 

monetarista, posteriormente sucedidos por governos de cunho social, que mantinham em suas 

plataformas eleitorais, além das propostas usuais de cada uma das ideologias, a questão da 

necessidade de investimento em infraestrutura como forma de colocar o país definitivamente 

nos rumos do desenvolvimento. No entanto, as ações implementadas neste sentido, uma vez 

que ambas as correntes políticas puderam ascender ao poder, além de ali permanecerem por 

mandatos consecutivos, não foram suficientes para suprir a enorme demanda por investimentos 

infraestruturais no país. Somada a este fato está a evidente lentidão, quando não intermitência 

e incertezas no andamento dos projetos de infraestrutura, comprometendo o volume de recursos 

utilizados, o tempo de conclusão e a qualidade/durabilidade das obras.  

Os últimos dois governos, diga-se, Lula e Dilma, lançaram ambiciosos projetos de 

infraestrutura (PAC-1 e PAC-2) que não ganharam a celeridade necessária. Enquanto isso, 

esforços por aumento de produtividade nos variados setores da economia tornam-se limitados 

pela questão de infraestrutura, afetando negativamente o nível dos preços, o consumo e as 

exportações. Vários representantes e interessados em setores produtivos se referem à carência 

infraestrutural e expõem o déficit de investimentos em infraestrutura das últimas décadas. 

A administração Dilma, mais precisamente, lançou mão das Parcerias Público-Privadas 

(PPP) para obras de infraestrutura, parcerias que, a julgar pelo custo, celeridade e qualidade das 

obras em andamento, chamam à reflexão sobre a parte que cabe ao parceiro privado, além de 

sua esperada apropriação do lucro. Isto porque dentro da referida parceria, é o governo o grande 

financiador e avalista dos projetos, principalmente via BNDES. 

O Brasil, ainda sob a atmosfera da crise mundial deflagrada em 2008, demonstrou no 

decorrer dos anos robustez econômica suficiente para minimizar seus efeitos. Possui um parque 
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industrial grande e consolidado, um sistema financeiro forte e estruturado, uma população 

numerosa e com disposição tanto para produzir como para consumir e um Estado com longa 

tradição de monitoramento da economia, bem como detentor de todo o conhecimento dos 

efeitos das políticas governamentais sobre a estabilidade econômica.  

Embora o Brasil seja um país economicamente dependente, há perspectivas de 

transformar carências que perduram por décadas, ou até mesmo séculos, em grandes 

oportunidades de crescimento econômico e de renda para a população. Ressalte-se, ainda, que 

a supracitada robustez econômica foi capaz de adiar o aparentemente inevitável, visto que os 

últimos índices econômicos brasileiros já demonstram a necessidade de planos de ação que vão 

além das usuais medidas econômicas.  

De qualquer forma, o Estado brasileiro, o mercado e a sociedade civil, atores interligados 

e interdependentes, e por vezes antagônicos, parecem ter na questão da infraestrutura uma 

unanimidade convergente.  Ao Estado importa o alívio das pressões de toda a sociedade, a 

melhoria do aparato por ele administrado, a solução de demandas há muito reivindicadas como 

portos, aeroportos e estradas, por exemplo. O acúmulo de demandas não atendidas por parte do 

Estado na realização de obras infraestruturais pode agora surtir efeitos indesejáveis 

considerando o caráter premente de tais políticas públicas. Segundo Maria das Graças Rua: 

Uma situação pode existir durante muito tempo, incomodando grupos de pessoas e 

gerando insatisfações sem, entretanto, chegar a mobilizar as autoridades 

governamentais. Neste caso, trata-se de um “estado de coisas” – algo que incomoda, 

prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas não chega a constituir um 

item da agenda governamental, ou seja, não se encontra entre as prioridades dos 

tomadores de decisão. Quando este estado de coisas passa a preocupar as autoridades 

e se torna uma prioridade na agenda governamental, então tornou-se um “problema 

político” (RUA, 1998, p.6). 

Interessa, portanto, ao Estado brasileiro, mais precisamente ao governo, que este não seja 

agora o detentor da dívida política resultante de toda a negligência do passado. Existem, porém, 

segundo a referida autora, situações que permanecem “estados de coisas” por períodos 

indeterminados, sem chegarem a ser incluídos na agenda governamental, devido a barreiras 

culturais e institucionais que impedem o início do debate político. 

Ademais, o Estado brasileiro, nas atuais circunstâncias de poucas realizações na área de 

infraestrutura, fica impedido de exercer sua função de apoiador na concorrência por mercados 

e investimentos frente ao capitalismo internacional, ao que Gurgel (2014, p.807), à luz dos 

estudos de Braverman, denomina dimensão internacional do papel do Estado. Outra dimensão 

a que se refere Gurgel (Idem) e que possui relação direta com a questão da infraestrutura é a do 

consumo. Ou seja, o Estado funcionando como mantenedor do nível de consumo global, através 

da sua ação fomentadora, prestadora de serviço e militar, no que gera demanda ao mercado, 
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empregos diretos e indiretos e renda. No caso do nosso objeto, gere demanda, emprego e renda 

por meio dos investimentos em infraestrutura, na melhor das concepções keynesianas.   

Ao mercado, além da questão do consumo acima expressa, o incremento da infraestrutura 

oferece a redução do “custo Brasil” que, segundo informou o Departamento de Competitividade 

e Tecnologia da FIESP em Março de 2013, “refere-se a custos vigentes na economia brasileira 

decorrentes de deficiências em diversos fatores relevantes para a competitividade, que são 

menos expressivos quando se analisa o ambiente de negócios em outras economias”, 

melhorando a logística para o transporte de cargas, garantindo o suprimento de energia elétrica, 

aumentando a confiabilidade dos sistemas de telefonia e internet. É, portanto, de interesse do 

mercado a redução do chamado “gargalo infraestrutural”, verdadeiro freio que se impõe à 

eficiência da atividade produtiva nacional, seja para commodities e demais produtos primários 

ou para produtos industriais, mais elaborados.  

À sociedade civil, por sua vez, interessa esta questão, pois cabe a ela o usufruto de todo 

o legado de obras dessa natureza, seja na criação de postos de trabalho, na mobilidade urbana, 

no acesso a água, saneamento e eletricidade, seja pela redução do referido “custo Brasil” que 

tanto impacta o preço final e a qualidade das mercadorias e serviços. 

A história da gestão dos planos, programas e projetos de infraestrutura, em particular 

da infraestrutura de transporte, no Brasil, tem sido marcada por obstáculos que parecem se 

repetir, não se dando ordenadamente a identificação daqueles obstáculos que continuamente 

se apresentam e que merecem ser destacados, pelo menos para armar os gestores públicos e 

os agentes sociais responsáveis por futuros empreendimentos. 

O problema, portanto, se configura na seguinte questão: Quais são os obstáculos que 

impedem que os projetos brasileiros de desenvolvimento, mais especificamente de 

infraestrutura, tão importantes para o presente e para o futuro do país, se tornem efetivos? 

Em face deste problema, o objetivo geral deste trabalho consiste em identificar os 

principais obstáculos à consecução de projetos de infraestrutura necessários a inserção do Brasil 

nos rumos do desenvolvimento, à promoção do bem-estar social ao povo brasileiro e à obtenção 

do equilíbrio da economia brasileira no presente momento de crise mundial. 

Compõem o conjunto de objetivos intermediários e específicos: 

 Identificar problemas históricos que impactam políticas desenvolvimentistas no Brasil.  

 Analisar diretrizes e prioridades do governo brasileiro na área de infraestrutura.  

 Investigar os interesses internos e externos que prejudicam os projetos brasileiros de 

infraestrutura. 

 Identificar os novos problemas que se apresentam à questão da infraestrutura.  
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É evidente que a convivência com este problema, seja como estudante, seja como cidadão 

nos sugere algumas suposições, a saber: 

 O setor público possui restrições orçamentárias frente às necessidades de investimento 

em infraestrutura, dependendo frequentemente de empréstimos externos. 

 Órgãos de fiscalização da administração pública brasileira (agências reguladoras, 

tribunais de contas, controladorias, etc) falham na execução de suas atribuições. 

 Nações desenvolvidas possuem interesses conflituosos com os interesses brasileiros em 

infraestrutura, mas seus agentes se aliançam em detrimento do grande público 

 Interesses particulares de grupos internos afetam negativamente a eficiência e a eficácia 

da gestão dos projetos de infraestrutura.  
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2. METODOLOGIA 

A pesquisa que se apresenta é de natureza exploratória-explicativa, de modo a avaliar 

quais teorias ou conceitos existentes podem ser aplicados ao problema ou se novos devem ser 

desenvolvidos, bem como identificando os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência do problema. 

Os procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento deste trabalho são os de 

pesquisa bibliográfica e documental, caracterizada pela sistematização do material coletado, ou 

seja, fichamento da literatura especializada mediante organização lógica do assunto, bem como 

a análise de exemplos para compreensão do problema. Lakatos e Marconi afirmam que a 

pesquisa bibliográfica: 

(...) abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema em estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita 

magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por 

alguma forma, quer publicadas quer gravadas (LAKATOS; MARCONI, 1999, p.73). 

Quanto à pesquisa documental, Gil (2007, p.45) dispõe que se assemelha muito à pesquisa 

bibliográfica. A diferença essencial entre elas está na natureza das fontes; enquanto a pesquisa 

bibliográfica se utiliza de informação de diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

Contempla-se dentro desta pesquisa, em um primeiro momento, um aprofundamento 

histórico sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, de modo a compreender suas 

influências no âmbito das políticas desenvolvimentistas e seus reflexos na questão da 

infraestrutura. A abordagem utilizada será a Sociologia Histórica, no intuito de buscar na 

história a síntese teórica, e não especificamente os eventos, compreendendo os efeitos 

duradouros que caracterizam o padrão brasileiro de capitalismo. 

A sociologia, como os demais complexos culturais, pode ser encarada e analisada 

como fenômeno histórico-cultural. (...) a explicação sociológica pressupõe certa 

intensidade e coordenação dos efeitos produzidos por processos sociais, na esfera da 

secularização das atitudes e na da racionalização dos modos de compreender a 

existência humana ou o curso dos eventos histórico-sociais (FERNANDES, 1976, 

p.25).  

Estaremos revisitando a história da moderna economia brasileira, tomando o 

desenvolvimentismo como seu marco inicial. Antes, porém, veremos alguns aspectos da colônia 

e do Império como antessala do problema que é objeto de nosso trabalho. 

Com este resgate histórico procura-se identificar as dificuldades que surgiram na 

trajetória do desenvolvimento infraestrutural do Brasil e que se revelaram, não acidentes de 
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percurso, mas viés que retorna à cena em outros episódios. Posteriormente é apresentado o 

cenário atual, as ações em curso e as perspectivas futuras para o tema em questão. Optou-se por 

um estudo generalizado da infraestrutura brasileira, com a ressalva de que, sempre que 

necessário, haverá uma maior ênfase na infraestrutura para transporte terrestre, considerando-

se esta modalidade uma grande representante dos dilemas da infraestrutura brasileira, além de 

possuir maior amplitude histórica. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

Logo após sua chegada ao Brasil, os portugueses constataram que o clima e as terras do 

território recém-descoberto apresentavam grande capacidade para a agricultura, na qual 

consistiria a exploração econômica, bem como um modo de ocupação, dificultando a invasão 

do território por forças estranhas a Portugal. 

Nesse momento, a ausência total de infraestrutura já impedia o desenvolvimento da 

exploração da agricultura, fato que ensejou o financiamento holandês do cultivo e exploração 

da cana de açúcar, proporcionando o escoamento e distribuição da produção para a Europa. 

Conforme acordo firmado entre Portugal e Holanda, os referidos investimentos retornariam por 

meio da exploração da infraestrutura, cuja manutenção ficava a cargo dos próprios holandeses. 

E não somente com sua experiência comercial contribuíram os holandeses.  Parte 

substancial dos capitais requeridos pela empresa açucareira viera dos Países Baixos.  

Existem indícios abundantes de que os capitalistas holandeses não se limitaram a 

financiar a refinação e comercialização do produto.  Tudo indica que capitais 

flamengos participaram no financiamento das instalações produtivas no Brasil bem 

como na importação da mão-de-obra escrava.  O menos que se pode admitir é que, 

uma vez demonstrada a viabilidade da empresa e comprovada sua alta rentabilidade, 

a tarefa de financiar-lhe a expansão não haja apresentado maiores dificuldades.  

Poderosos grupos financeiros holandeses, interessados como estavam na expansão das 

vendas do produto brasileiro, seguramente terão facilitado os recursos requeridos para 

a expansão da capacidade produtiva (FURTADO, 2007, p.34). 

Há de se ressaltar que foi fundamental o papel dos holandeses, na ampliação do mercado 

do açúcar, essencial para o sucesso da colonização, conforme afirma Celso Furtado: 

Especializados no comércio intra-europeu, grande parte do qual financiavam, os 

holandeses eram nessa época o único povo que dispunha de suficiente organização 

comercial para criar um mercado de grandes dimensões para um produto praticamente 

novo, como era o açúcar (FURTADO, 2007, p.33). 

Os problemas na economia colonial, baseada na exploração do açúcar, se iniciam com a 

retirada dos investimentos holandeses, os quais munidos do conhecimento de todos os aspectos 

referentes à empresa açucareira adquiridos no Brasil, se estabeleceram nas Antilhas, onde se 

beneficiavam de posição geográfica mais favorável.  

A colônia portuguesa não estava pronta para caminhar sem o capital e a estrutura 

proporcionada pelos holandeses, uma vez que controlavam praticamente todo comércio 

marítimo realizado pelos países europeus.  Além disso, não houve investimento para que a 

colônia pudesse manter, com seus próprios meios, a produção e o preço do açúcar em patamares 

competitivos.  Apesar disso, a produção e exploração do cultivo da cana de açúcar não foi 

completamente abandonado, tendo permanecido como uma dos principais produtos brasileiros 

até os dias atuais. 

Como as principais fontes de energia dos engenhos de açúcar eram a lenha e os animais 

de tiro, a pecuária foi uma consequência da expansão da produção do açúcar. O gado, oriundo 
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do arquipélago de Cabo Verde e, juntamente com os cavalos, foram aqui introduzidos a fim de 

atender as demandas da indústria açucareira em 1534. Os rebanhos expandiram-se pelo litoral 

até o sul. Todavia, Tomé de Souza trouxe maiores volumes de rebanhos para a Bahia e 

Pernambuco, cujos objetivos principais eram de suprir a carência de transporte e tração animal 

para mover as moendas e, em segundo plano, sua carne servia como alimento, principalmente 

dos escravos. Porém, com o passar do tempo, os rebanhos passaram a danificar as plantações 

de cana-de-açúcar, ensejando a proibição, pelo próprio governo português, da criação de gado 

na faixa litorânea.  Assim, a separação das duas atividades econômicas, fez com que os 

pecuaristas partissem para a colonização do sertão.  Desta forma, a atividade pecuária é 

considerada fator fundamental de penetração e ocupação do interior brasileiro, principalmente 

no sertão nordestino. 

A atividade pecuária atingiu seu apogeu em meados do século XVII e supriu todos os 

núcleos povoados do litoral, do Maranhão à Bahia, com destaque para Recife, Olinda e 

Salvador.  O crescimento do consumo da carne bovina, bem como a abundância de sal no 

nordeste, deram início à industrialização da carne salgada, a qual viria  abastecer a economia 

mineira. 

 

Em busca da superação das perdas econômicas, diante da mudança no mercado mundial 

de produtos tropicais causada pela Guerra da Independência nos EUA e, logo em seguida, pela 

Revolução Industrial Inglesa, algumas regiões passaram a cultivar produtos tropicais distintos 

do açúcar, tais como o algodão no Maranhão e a borracha na Amazônia.  Porém, repetiu-se a 

situação ocorrida em outras áreas do Brasil, ou seja, um período de grande prosperidade, 

seguido de brusca queda no valor das commodities e, por consequência, do mercado, que é 

praticamente abandonado e substituído por outros, os quais passaram pelo mesmo ciclo de 

crescimento e queda. 

Ambos os territórios ficam na região norte do país, que até hoje enfrenta problemas de 

desigualdades e é considerada uma das regiões mais carentes do território nacional, apesar de 

terem experimentado momentos de riqueza e desenvolvimento acima da média nacional durante 

o auge dos ciclos. 

O Maranhão se beneficiou da política do governo português, liderado por Pombal, pois 

em razão de sua luta contra os jesuítas, apoiou os colonos, adversários destes, com a criação de 

uma companhia de comércio altamente capitalizada responsável por financiar o 

desenvolvimento da região.  Além disso, a Guerra da Independência das colônias inglesas da 

América do Norte favoreceu a região, única disponível para produção e que acabou abastecendo 
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o mercado europeu durante o período.  Outros acontecimentos, como a Revolução Francesa, as 

guerras napoleônicas e a desarticulação do império espanhol também repercutiram no mercado 

mundial de produtos tropicais, fatos ensejadores de uma nova fase de prosperidade para a região 

açucareira do Brasil. 

A expansão dos ganhos econômicos no Maranhão foi extremamente rápida e alta, 

conforme dispõe Celso Furtado: 

A produção maranhense encontrou, assim, condições altamente propícias para 

desenvolver-se e capitalizar-se adequadamente.  A pequena colônia, em cujo porto 

entravam um ou dois navios por ano e cujos habitantes dependiam do trabalho de 

algum índio escravo para sobreviver, conheceu excepcional prosperidade no fim da 

época colonial, recebendo em seu porto de 100 a 150 navios por ano e chegando a 

exportar 1 milhão de libras (FURTADO, 2007, p.140). 

Todavia, com a definição das disputas bélicas, novos países produtores se inserem no 

mercado, constatando-se a falta de competitividade da região, a exemplo do que se tinha 

passado com o setor açucareiro. 

Especificamente no setor algodoeiro, o início da Revolução Industrial foi traumático para 

os produtores maranhenses, uma vez que foi iniciada pela produção têxtil e utilizava o algodão 

como matéria prima. Todavia, a incapacidade de competir no mercado internacional em razão 

das condições precárias de produção fez com que o algodão brasileiro simplesmente fosse 

preterido pelo algodão norte-americano. Além de ser produzido a baixo custo, o algodão norte-

americano também contava com um sistema de logística próprio, pois os EUA, que haviam 

acabado de conquistar sua independência, já possuíam navios próprios responsáveis pelo 

transporte da matéria prima para a Inglaterra que, por sua vez, produzia os derivados do algodão 

e fornecia para o mundo todo. Dessa forma, a produção brasileira entrou em decadência, 

voltando-se para o mercado interno, que não possuía grande capacidade financeira, fazendo 

com que o Maranhão tornasse a enfrentar dificuldades econômicas que até hoje, talvez, ainda 

não tenham sido superadas. 

A partir do início do séc. XVIII, com as primeiras grandes descobertas de jazidas 

auríferas, o interesse de Portugal pelo Brasil aumentou consideravelmente, bem como sua 

política de restrições econômicas e opressão administrativa. A metrópole concentrou toda 

atenção na atividade mineradora, negligenciando as demais atividades, com o consequente 

empobrecimento e esvaziamento nas suas regiões.  

Caio Prado Júnior, a respeito de uma das características da atividade mineira, destaca que 

“ao contrário do que se deu na agricultura e em outras atividades da colônia (como a pecuária), 

a mineração foi submetida desde o princípio a um regime especial que minuciosa e 

rigorosamente a disciplina” (2012, p.57). 
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Ademais, Celso Furtado ressalta mais um aspecto da referida atividade: 

Outra característica da economia mineira, de profundas consequências para as regiões 

vizinhas, radicava em seu sistema de transporte. Localizada a grande distância do 

litoral, dispersa e em região montanhosa, a população mineira dependia para tudo de 

um complexo sistema de transporte. A tropa de mulas constitui autêntica 

infraestrutura de todo o sistema.  A quase inexistência de abastecimento local de 

alimentos, a grande distância por terra que deviam percorrer todas as mercadorias 

importadas, a necessidade de vencer grandes caminhadas em região montanhosa para 

alcançar os locais de trabalho, tudo contribuía para que o sistema de transporte 

desempenhasse um papel básico no funcionamento da economia (FURTADO, 2007, 

p.122). 

Desta forma, considerando a grande demanda, os efeitos da economia mineira 

beneficiaram a região criatória do Sul do país, de modo que, por meio dos seus efeitos indiretos, 

proporcionou a articulação entre as diferentes regiões. 

Esse período de exploração foi curto e, a partir de 1760, iniciou-se o esgotamento das 

jazidas, o que evidenciou ainda mais a precariedade da infraestrutura da colônia, pois não havia 

tecnologia suficiente para a realização plena da atividade de extração, ou seja, para a lavra 

subterrânea.  Assim, a extração consistia em trabalho manual, com a procura pelos metais 

preciosos em leito de rios, sendo também dificultada pela falta de infraestrutura para transporte 

dos metais do interior para o litoral do país, uma vez que a Coroa Portuguesa não investiu 

recursos durante o ápice do ciclo. 

Conforme dispõe Caio Prado Júnior: 

Mas além da raridade e pobreza das rochas matrizes, outro obstáculo impediu os 

mineradores do séc. XVII de as explorarem: a sua técnica deficiente.  Enquanto se 

tratou de depósitos superficiais de aluvião, não foi difícil extrair o metal. Mas quando 

foi preciso aprofundar a pesquisa, entranhar-se no solo, a capacidade dos mineiros 

fracassou; tanto por falta de recursos, como de conhecimentos técnicos (...) Quanto às 

deficiências técnicas, é preciso lançar a  culpa principal sobre a administração pública, 

que manteve a colônia num isolamento completo; e não tendo organizado aqui 

nenhum sistema eficiente de educação, por mais rudimentar que fosse, tornou 

inacessível aos colonos qualquer conhecimento técnico relativo às suas atividades 

(PRADO JÚNIOR, 2012, p.61). 

Diante do exposto, infere-se que o tipo de colonizador que aqui se estabeleceu teve 

influência decisiva na precariedade da infraestrutura, com impactos diretos na economia, a 

despeito dos obstáculos naturais que o território brasileiro impunha ao empreendimento. 

Corrobora com esta visão Sérgio Buarque de Holanda: 

Essa exploração dos trópicos não se processou, em verdade, por um empreendimento 

metódico e racional, não emanou de uma vontade construtora e enérgica: fez-se antes 

com desleixo e certo abandono.  Dir-se-ia mesmo que se fez apesar de seus autores 

(HOLANDA, 2010, p.43). 
É relevante salientar que, desde a sua descoberta, o Brasil apresenta um problema 

endêmico, que consiste na falta de interligação entre as regiões, dificultado ainda mais em 

virtude do seu extenso território.  Tal quadro fez com que toda a produção e os impactos da 

prosperidade ou do declínio econômico atingissem espaços geográficos limitados, tendo como 
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exemplos, a baixa dos preços do algodão que arruinou a região do Maranhão, da borracha 

afetando a região amazônica, assim como as crises da produção açucareira que impactaram a 

região nordeste. Em ilustração, dispõe Celso Furtado: 

Não se havendo criado nas regiões mineiras formas permanentes de atividades 

econômicas – à exceção de alguma agricultura de subsistência -, era natural que, com 

o declínio da produção de ouro, viesse uma rápida e geral decadência.  À medida que 

se reduzia a produção, as maiores empresas iam se descapitalizando e desagregando.  

A reposição da mão-de-obra escrava já não se podia fazer, e muitos empresários de 

lavras, com o tempo, se foram reduzindo a simples faiscadores (FURTADO, 2007, 

p.132). 

Tais constatações históricas apontam para a desconexão das regiões do Brasil, fator que 

impediu a criação de uma diretriz de desenvolvimento para o país, consistente em uma unidade 

federativa. Outrossim, toda a economia se baseava no mercado internacional, de modo que a 

ocorrência de qualquer alteração nesse mercado atingia fortemente os produtores brasileiros, já 

que não possuíam alternativa de escoamento da produção, tendo em vista a ausência de 

intercâmbio e comunicação dentro do próprio território. 

Mas por trás dessa questão, notadamente a reincidência do ciclo de prosperidade seguido 

por outro de abandono, assim como seus impactos econômicos e sociais, encontra-se a falta de 

investimentos em infraestrutura, aspecto primordial para o desenvolvimento econômico de 

qualquer país. 

Feitas essas considerações, conclui-se que boa parte dos problemas econômicos e sociais 

que foram enfrentados ao longo da história do Brasil poderiam ter sido evitados ou, ao menos, 

reduzidos. A falta de competitividade dos produtos brasileiros diante da concorrência, assim 

como a baixa renda da população, são exemplos de questões que são diretamente impactadas 

pela criação ou não de infraestrutura. 

É possível concluir, ainda, que é antiga a prática de delegar a nações mais desenvolvidas 

a implantação de infraestrutura local, bem como a sua operação. Na ausência de iniciativas da 

coroa portuguesa, pareceu mais cômodo que se permitisse aos holandeses a criação de 

infraestrutura de escoamento da produção açucareira por estes financiada, tirando máximo 

proveito da situação. Por conseguinte, constata-se o antigo interesse de nações poderosas em 

que se desenvolva infraestrutura no Brasil, mesmo que fossem elas próprias as promotoras, de 

modo a se garantir o suprimento da demanda de seus mercados, mantendo um fluxo constante 

de mercadorias das regiões produtoras até seu embarque definitivo às metrópoles. 

No Brasil, por diversas questões e apesar de tudo o que se fez no passado, não houve 

ainda a implantação prática de uma infraestrutura capaz de dar vazão à produção nacional e 

sustentar o crescimento econômico do país, sendo, em última análise, o verdadeiro gargalo 
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econômico brasileiro. Este gargalo da economia não está no setor produtivo, mas sim na questão 

da infraestrutura, conforme se demonstrará ao longo desta dissertação.  

A problemática do desenvolvimento no Brasil pode ser associada ao choque entre a 

estrutura econômica herdada do período colonial e o liberalismo econômico. De um lado, uma 

economia agrário-exportadora que tendia, inercialmente, a manter-se como tal e, no outro 

extremo, a crença advinda de nações que compunham a vanguarda do capitalismo, herdeiras 

diretas da Revolução Industrial. Significa dizer que no mesmo território coexistiam uma suposta 

vocação nacional e uma ideologia que apresentava o mercado como o grande regente das 

relações econômicas e sociais. Ambas as realidades econômicas se encontravam na linha tênue 

do comércio internacional, como opostos complementares, desde que estivesse assegurado o 

papel desempenhado pelo Brasil, como fornecedor de matérias primas, e o papel dos países 

desenvolvidos, como fornecedores de produtos industriais. As consequências das crises que 

eventualmente aconteciam nesse modelo alimentavam os anseios brasileiros por um 

desenvolvimento de cunho nacionalista, suscitando ações intervencionistas e subvertendo os 

preceitos liberais.   

(...) medidas de tipo intervencionista já eram adotadas pelos governantes brasileiros 

nas décadas anteriores a 1930. Desde o princípio do século XX, o poder público 

passara a adotar diretrizes cada vez mais elaboradas e tècnicamente mais rigorosas 

para fazer face a problemas tais como os seguintes: proteger ou estimular os setores 

econômicos já instalados da economia nacional; formalizar o mercado de fatôres da 

produção; e, também, controlar as relações sociais de produção. (...) Em outros 

têrmos, desde o comêço do século XX debatiam-se e combatiam-se as políticas 

econômicas governamentais inspiradas ou influenciadas pela doutrina liberal (IANNI, 

1971, p.44). 

A infraestrutura, como caminho do desenvolvimento, seria drasticamente afetada por este 

intercâmbio entre as nações, onde a deterioração dos termos de troca expunha a desvantagem 

de quem exporta mercadorias com pouco valor agregado e importa mercadorias de alto valor. 

Assim, a balança comercial, desfavorável para o Brasil, tornava impeditivo até mesmo o 

investimento em uma infraestrutura mínima para o cumprimento de seu papel de exportador de 

produtos primários. 

No Brasil, a alternância entre governos liberais e intervencionistas não pressupõe 

necessariamente equilíbrio entre os dois modelos, uma vez que as crises acontecidas em 

períodos de liberalismo induziram os governos liberais a adotarem medidas intervencionistas. 

(...) se tem por estabelecido que mesmo a remota possibilidade de que um mercado 

possa operar por assim dizer naturalmente requer a contínua presença de um Estado 

forte, ainda que mínimo, para garantia do cumprimento de contratos e aval do valor 

de face da moeda, instituições sem as quais o mercado desaparece (SANTOS, 2006, 

p.27-28). 
 Ademais, a experiência adquirida nestes episódios caminhou na direção do planejamento 

governamental. A prática do planejamento governamental no Brasil foi originada, segundo 
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Octavio Ianni (1971), numa combinação de situações que envolviam a economia de guerra 

(Segunda Guerra Mundial), perspectivas de desenvolvimento industrial, problemas de defesa 

nacional, reestruturação do poder político e do Estado, além de "nova constelação de classes 

sociais". No entanto, ainda segundo Ianni, ao mesmo tempo em que se cogitava uma política 

econômica planificada, as limitações do sistema político-administrativo e a predominância dos 

interesses do setor privado contribuíam para se estabelecerem os limites da participação estatal 

na economia.  

No Brasil, a fraqueza e a instabilidade econômicas, nos levaram à adoção de uma série 

de planejamentos parciais e intervencionismos de Estado, sempre reclamados pelos 

produtores em dificuldades e, quase sempre, mais tarde, por êstes mesmos, 

condenados (IANNI, 1971, p.58). 

Diante de tais dificuldades, foi necessário, no Brasil, agregar um discurso nacionalista ao 

intervencionismo estatal, na defesa das ações que se supunham necessárias para colocar o país 

nos rumos do desenvolvimento. 

Segundo Ianni (1971, p.58), o discurso nacionalista passou a figurar com mais frequência 

no debate político e econômico no período de 1930 a 1945. Já nos anos 1920 aparecia como 

tendência manifestada até na produção cultural da época, e exercido na clandestinidade. O 

nacionalismo como ideologia permitida e que viria a se tornar oficial, irrompia na derrota 

parcial do poder oligárquico e na ascensão de novas forças políticas diante das crises da 

economia primário-exportadora e das crises do capitalismo mundial. Essas crises viriam 

promover um maior entendimento sobre as forças e fraquezas da economia brasileira, assim 

como as oportunidades e ameaças. Ianni pontua que até mesmo o movimento integralista, o 

equivalente à extrema direita na década de 1930, impregnava-se de ideais nacionalistas, e o os 

próprios militares trataram de reelaborar suas concepções sobre defesa e segurança nacionais e 

relacioná-los ao estágio de desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. Segundo Ianni, 

uma série de transformações estruturais como o surgimento do setor industrial, a expansão do 

setor terciário, a urbanização e os progressos da divisão social do trabalho, permitiram a 

"clarificação do entendimento dos diversos grupos e classes sociais" quanto aos limites e 

possibilidades do sistema político e econômico brasileiro.  

(...) a maneira pela qual a sociedade brasileira era frequentemente atingida pelas crises 

de procedência externa (geradas nos centros dominantes, ou exportadas por êles) era 

uma prova das limitações essenciais do sistema econômico predominante e da 

estrutura de poder criada em conjugação com êsse sistema. Nessas situações críticas, 

revelavam-se tanto as relações e estruturas de dependência (internas) como as relações 

e estruturas imperialistas (externas). E os acontecimentos indicaram que essas 

relações e estruturas apareceram de modo mais claro na consciência de algumas 

classes sociais típicas do mundo urbano (IANNI, 1971, p.65). 

Balizado por ideais nacionalistas, o industrial e economista Roberto Simonsen propunha 

um desenvolvimento econômico com base na industrialização, cuja tônica seria o 
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intervencionismo e o planejamento estatal: 

A parte nucleal de um programa dessa natureza, visando à elevação da renda a,um 

nível suficiente para atender aos imperativos da nacionalidade, tem que ser constituída 

pela industrialização. Essa industrialização não se separa, porém da intensificação e 

do aperfeiçoamento da nossa produção agrícola, a que ela está visceralmente 

vinculada. (...) A planificação do fortalecimento econômico nacional deve, assim, 

abranger, por igual, o trato dos problemas industriais, agrícolas e comerciais, como o 

dos sociais e econômicos, de ordem geral (SIMONSEN apud IANNI, 1971, p.67). 

O liberalismo econômico, no entanto, era latente. No governo do general Eurico Gaspar 

Dutra, segundo Ianni (1971, p.82) houve uma ruptura com a política econômica nacionalista. 

As diretrizes de intervencionismo e controle da economia pelo Estado foram temporariamente 

abandonadas.  

Quando encarada em perspectiva histórica, a evolução do sistema político e 

econômico brasileiro revela que em 1945-46 houve uma orientação drástica entre o 

Estado e a Economia. Passou-se de uma política de desenvolvimento econômico e 

intervenção estatal na economia para uma política de redução das funções econômicas 

do poder público e descompromisso com o desenvolvimento econômico (IANNI, 

1971, p.83). 

A constituição de 1946, de acordo com Ianni, instaurou a hegemonia liberal, representada 

pela "livre iniciativa" e pela "igualdade de oportunidades para nacionais e estrangeiros". 

Abandonou-se, portanto, a tentativa de se criar um capitalismo de tipo nacional para favorecer 

uma política de associação com o capital estrangeiro. A ideologia de Roberto Simonsen seria 

posta em segundo plano, em benefício das teses de seu opositor Eugênio Gudin. No entanto, o 

Estado continuaria à frente das grandes decisões, agora com outros objetivos.  

O compromisso fundamental com a "livre iniciativa", e contra a modalidade anterior 

de intervencionismo estatal na economia, aparece em quase tôdas as principais 

atuações e diretrizes do Govêrno Dutra. Dizemos intencionalmente "modalidade 

anterior de intervencionismo estatal" porque nos anos 1946-1950 o poder público 

continuou a desempenhar papéis decisivos na economia do País. Ocorre que a direção 

dessa atividade se havia alterado, alterando-se, em conseqüência, também os 

instrumentos e conteúdos ideológicos. Mesmo a omissão do poder público, quando 

houve, ela pode ter sido uma omissão deliberada, com sentido (IANNI, 1971, p.84). 

Com relação à política cambial, historicamente um ponto crítico da economia brasileira, 

o governo liberal de Dutra consumiu praticamente toda a reserva de divisas acumulada durante 

a guerra, comprometendo o equilíbrio no balanço de pagamentos, alcançado graças a políticas 

que vinham sendo implementadas desde os anos 1930. O consumo das reservas, no entanto, 

não se reverteu em benefício de um propósito desenvolvimentista como, por exemplo, a compra 

de maquinário pesado para a indústria ou investimentos em infraestrutura. 

Foi pequena a percentagem de divisas utilizadas para a reposição de material 

desgastado ou obsoleto. Aliás, uma outra parcela dos créditos do Brasil na Inglaterra 

foi utilizada na aquisição de emprêsas ferroviárias inglêsas, cujo material era 

considerado antigo e desgastado. (São Paulo Railway Company, Great Western, 

Leopoldina Railway). A maior parte da reserva de divisas, entretanto, foi consumida 

na importação de artigos de consumo supérfluo ou suntuário, bem como em viagens 

de turismo ao exterior (IANNI, 1971, p.85). 
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Como consequência, em um segundo momento, o Governo Dutra se viu obrigado a 

reparar os danos à economia, impondo medidas restritivas ao comércio exterior sem, no entanto, 

retornar ao panorama anterior de perspectivas de desenvolvimento.  

Tais restrições, sem dúvida necessárias no que diz respeito ao esbanjamento que 

presenciamos nos anos que seguiram a guerra (e que a política oficial favoreceu 

abertamente e estimulou), vão atingir também importações essenciais ao 

desenvolvimento, e em muitos casos para a simples reposição de material desgastado 

(é o caso em particular das estradas de ferro), o Brasil exige importações de vulto que 

a situação precária de nossas contas externas compromete gravemente (PRADO 

JÚNIOR apud IANNI, 1971, p.87). 

Outro foco de ações equívocas do governo Dutra com relação ao estímulo ao 

desenvolvimento foi o plano SALTE (saúde, educação, transporte e energia). No entanto, 

segundo Ianni (1971, p.91) “o Plano era descoordenado e divorciado da realidade”. Apesar de 

os investimentos em infraestrutura terem sido defendidos com tanta ênfase, nada foi feito com 

relação ao tema. 

É necesário lembrar aqui que o plano SALTE foi adotado por um govêrno que estava 

comprometido, desde a sua constituição, com diretrizes liberais. Também a base 

parlamentar do govêrno, no Congresso Nacional, onde se discutiu o Plano, era 

predominantemente liberal. Essa é a razão por que o Plano não correspondeu a uma 

reformulação das relações entre o Estado e a Economia, para reforçar as funções do 

poder público. Ao contrário, o govêrno preocupou-se em desempenhar apenas tarefas 

supletivas, relativamente ao comportamento espontâneo do setor privado, nacional e 

estrangeiro. Aliás, os autores do Plano tomaram o cuidado de justificar e delimitar as 

condições de atuação do Estado (IANNI, 1971, p.93). 

A respeito dos fatores que conduzem à intervenção estatal, Wanderley Guilherme dos 

Santos (2006, p.41) identifica seis ordens distintas que explicam a diferenciação, a proliferação 

e a consolidação das estruturas estatais:  

1. Agregar medidas de contingenciamento da produção (medidas de ajuste da oferta e da demanda 

de bens primários) às medidas destinadas a garantir preços mínimos aos produtores, mais 

precisamente àqueles dependentes do comércio internacional. Visto que a produção a regular 

distribuía-se por diversas unidades da federação, o contingenciamento envolvia não só questões 

econômicas, mas políticas. Cabia ao Estado a concessão de licenças de produtos e licenças de 

exportação assim como a decisão sobre que estado produziria e em que quantidade, daí a criação 

de diversos institutos, como o Instituto do Café. A maior influência de algumas unidades da 

federação sobre o poder central deram margem, no longo prazo, à prática do clientelismo.  

2. Deliberar sobre recursos naturais e estratégicos. As motivações vão desde as econômicas até as 

estratégico-militares, ensejando a criação do Código das Águas e de Minas, da Petrobras e da 

Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo Santos (2006, p.42), o formato estatal da produção de 

aço decorreu da inexistência de um empresariado nacional capaz de assumir os riscos e o vulto do 

empreendimento. No caso do petróleo, o Estado assumiu o compromisso político-militar de evitar 

a competição com os oligopólios internacionais.  
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3. Estabelecer regulações de emergência, mas de efeito duradouro. Advinda da tradição mercantil-

protecionista do Brasil, tem como exemplos a lei do similar nacional, de 1938, que assegurava a 

reserva de mercado ao capital nativo, e a lei dos 2/3, de 1930, que garantia emprego à força de 

trabalho nacional.  

4. Conter os problemas crônicos no balanço de pagamentos, através dos controles cambiais. Estes 

controles acabaram por auxiliar a política econômica de substituição de importações na década de 

1950. No entanto, Wanderlei Guilherme dos Santos dispõe que: 

Com a reforma tarifária de 1957 (Lei no 3.244), o Conselho de Política Aduaneira, 

composto por representantes da burocracia estatal, das entidades convencionais das 

classes produtoras e dos sindicatos de trabalhadores, transforma-se em mais uma 

agência extensamente regulatória, objeto da posterior suspeita de que tenha sido 

vulnerável a desvios de corrupção (SANTOS, 2006, p.43). 
5. Criar incentivos para implantação e desenvolvimento de seletos segmentos do sistema econômico. 

Constatou-se que a economia brasileira expandia-se de forma desequilibrada, sem a proporcional 

resposta de setores indispensáveis à cadeia produtiva, tendendo assim ao estrangulamento. Desta 

forma, foram criados, por exemplo, os grupos executivos no governo de Juscelino Kubitschek, de 

modo a administrar privilégios concedidos a setores estratégicos da economia e monitorar os 

resultados.  

6. Corrigir desequilíbrios entre as regiões do Brasil. No intuito de diminuir as disparidades regionais, 

além de obter maior racionalidade na alocação de recursos, tem-se como exemplo a criação da 

SUDENE, seguida por várias outras superintendências regionais. Estas iniciativas do Estado, 

segundo Santos (2006, p.43) sucumbiriam ao distributivismo e ao clientelismo: “A indiscutível 

deterioração no trato da coisa pública descoberta nestas organizações veio a dar credibilidade à 

suposição de que todo o Estado brasileiro operava segundo as mesmas contravenções”. 

Por sua vez, a expansão da atividade estatal, na forma das empresas estatais, é motivada 

por fatores distintos da sua criação. Mas, de forma interessante, a mesma força que impele a 

expansão da empresa privada também será propulsora da expansão da empresa pública. 

Uma vez criada a empresa pública, particularmente a empresa produtora de bens e 

serviços, esmaecem as razões originais para a sua criação - razões, como se descreveu, 

de natureza mais política que de "mercado" - e deflagra-se uma pressão por 

desempenho de acordo com as regras gerais do sistema econômico, isto é, a 

maximização do lucro (SANTOS, 2006, p.44). 

Ainda segundo Santos (idem), as empresas estatais brasileiras sempre operaram em 

ambiente inflacionário, além de possuírem um caixa pouco flexível para a distribuição de 

recursos a outras áreas de atuação estatal, de modo que entesourar recursos significava deixar 

estes à mercê dos efeitos nocivos da inflação. As estatais obrigaram-se, portanto, a diversificar 

investimentos, buscando maior rentabilidade em outros setores, exatamente como o fazem as 

empresas privadas. O resultado foi a inevitável expansão e proliferação destas empresas, 
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expostas, como estavam, à mesma lógica do curto prazo que impera em todo o sistema.  

A questão do tamanho que a empresa pública adquire quando exposta às diretrizes do  

mercado permite inferir que a despeito do protagonismo que o poder público possa almejar em 

planos de desenvolvimento, mais especificamente se estes planos têm a infraestrutura como um 

dos pilares principais, a constituição de empresas públicas que operam na  infraestrutura exige 

mecanismos redobrados de controle, de modo a não se perder de vista os reais motivos de sua 

existência. 

A transformação do paralítico Estado Laissez-fairiano em ativo agente econômico, 

tanto por via de extensa regulação, quanto sob a forma de produtor direto de bens e 

serviços, se inicia bem antes da infusão de teorias keynesianas nas práticas 

governamentais. Essa foi a experiência internacional, e também a do Brasil, 

experiência mais tarde identificada como algo semipatológico - "estatização" ou 

"estatismo", contraface das relações políticas clientelísticas  (SANTOS, 2006, p.28). 

O desenvolvimentismo brasileiro foi construído sobre bases bem peculiares. Muito se 

discute sobre as razões do subdesenvolvimento persistente do país, a despeito de todo o esforço 

empenhado em grandes projetos de desenvolvimento, observados principalmente no século 

XX. Assim, Lustosa da Costa se refere ao Brasil no século XX:  

Durante o século XX, foi o país que mais cresceu em todo o globo. Passou de uma 

economia primário-exportadora a um grande parque industrial; de uma sociedade 

rural a um conglomerado de metrópoles densamente povoadas; do particularismo 

local à cultura de massas. O país incorporou a suas instituições e práticas sociais, 

sobretudo nas esferas do Estado e do mercado, elementos da racionalidade prevalente 

nas economias centrais. O Brasil modernizou-se (LUSTOSA DA COSTA, 2009, 

p.162). 
A dicotomia existente entre a grandeza econômica do país e a sua realidade social parece 

ter raízes nos primórdios do século em questão. O estilo desenvolvimentista brasileiro teria 

lançado mão, segundo Fiori (1994), de um pacto sócio-político que teve por objetivo a 

manutenção das relações de poder que existiam antes da experiência da industrialização. Apesar 

das grandes mudanças políticas e econômicas verificadas no período desenvolvimentista, Fiori 

(1994, p.127) chama a atenção para fenômenos recorrentes como a questão da estrutura 

fundiária, crises fiscais e cambiais, as dificuldades financeiras, autoritarismo nas relações 

sociais de produção, a tensão entre poderes locais e a centralização autoritária, além da tensão 

entre o populismo civil e o intervencionismo militar. 

A constituição da classe dominante brasileira parece convalidar o grande controle que 

esta teve sobre as pretensões desenvolvimentistas, mais precisamente sobre o desenvolvimento 

industrial. Celso Furtado lança luz sobre os motivos de o Brasil ingressar no século XX como 

um país subdesenvolvido, direção oposta à dos EUA, então uma consolidada potência industrial 

comparável aos níveis europeus. A diferenciação entre as classes dominantes dos dois países à 

referida época constitui-se em um interessante indício: 
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(...) enquanto no Brasil a classe dominante era o grupo dos grandes agricultores 

escravistas, nos EUA uma classe de pequenos agricultores e um grupo de grandes 

comerciantes urbanos dominava o país. Nada é mais ilustrativo dessa diferença do que 

a disparidade que existe entre os dois principais intérpretes dos ideais das classes 

dominantes nos dois países: Alexander Hamilton e o visconde de Cairu. (...) enquanto 

Hamilton se transforma em paladino da industrialização, (...) advoga e promove uma 

decidida ação estatal de caráter positivo - estímulo direto às indústrias, e não apenas 

medidas de caráter protecionista - Cairu crê supersticiosamente na mão invisível e 

repete: "Deixai fazer, deixai passar, deixai vender" (FURTADO: 2007, p.152). 

Darcy Ribeiro também recorreria a esta comparação entre as elites do Brasil e dos Estados 

Unidos para tentar explicar os diferentes caminhos e resultados alcançados, em termos 

econômico-sociais, dos dois países (RIBEIRO, 1995). Ainda que o conceito de elite extrapole 

os limites de classe, na sociedade brasileira classes dominantes, como diz Furtado, e elites, 

como diz Ribeiro, têm muito em comum. 

O poder concentrado na classe dominante brasileira de então, uma vez que esta se 

compunha de um grande e poderoso bloco, gerou um precedente que viria influenciar até 

mesmo as posteriores transformações econômicas e sociais que o Brasil experimentaria, nas 

quais esta classe viria se acomodar. Pode-se afirmar, portanto, que o liberalismo econômico no 

Brasil, representado aqui pelo Visconde de Cairu, serve desde o início aos interesses das 

oligarquias rurais, interesses que serão devidamente representados a posteriori. É possível 

afirmar também que a ideologia da classe dominante brasileira nos primórdios do século XX 

assumia um caráter mais dogmático do liberalismo, baseado nas crenças, atitude esperada de 

uma classe que necessita somente manter suas bases.  

De forma diversa, a classe dominante dos EUA era composta de mais de um setor, o que 

acabava por tornar mais difusos os seus interesses. A ideia é reforçada por Furtado quando 

afirma que a industrialização era "mal compreendida pela classe de pequenos agricultores norte-

americanos", o que não impediu que as ações de Hamilton em prol do desenvolvimento 

industrial fossem colocadas em prática. Esta dualidade peculiar da classe dominante norte-

americana, portanto, permitiu que ideias de visionários como Hamilton, um também discípulo 

de Adam Smith, tivessem êxito no ambiente econômico e abrissem um precedente positivo para 

o desenvolvimento dos EUA e seu ingresso no século XX. Pode-se afirmar, portanto, que nos 

EUA o liberalismo manteve-se mais no campo das ações, submetendo-se ao pragmatismo que 

viria a ser uma marca da sociedade dos EUA.  

As ressalvas estão no fato de não se ter apresentado no Brasil uma vertente urbana da 

classe dominante, de forma a influenciar no fortalecimento de uma atividade econômica 

tipicamente urbana como a indústria. Entretanto, não se invalida a ideia de que a polarização 

ocorrida em um único grupo, os grandes agricultores escravistas, foi nociva e colaborou para o 

subdesenvolvimento brasileiro. 
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Não era, portanto, de se esperar iniciativas de investimento em indústrias, dadas as 

características da classe que detinha o poder, sendo este um grande obstáculo que se impunha 

ao Brasil recém-ingresso no século XX. Caberia ao Estado prover os investimentos necessários 

à atividade industrial. Para o Estado, no entanto, as possibilidades eram limitadas: 

(...) a fragilidade e dispersão do capital nacional, junto com a proteção dada a um 

sistema bancário privado atrofiado, foram os responsáveis pela transferência para o 

crédito público da responsabilidade pelo financiamento dos grandes projetos de 

investimento indispensáveis à industrialização. Mas ao mesmo tempo, a postura 

antiestatal e a heterogeneidade dos interesses empresariais impediram sempre todas 

as tentativas de realizar uma centralização financeira mais ativa por parte do setor 

público. (...)o congelamento político desse protecionismo(...)foi responsável pela 

ausência de uma estratégia empresarial mais agressiva de desenvolvimento 

tecnológico, visando a aumentar a produtividade e a competitividade dos capitais 

nacionais, o que, evidentemente acabou tendo efeitos nocivos globais sobre a 

produtividade e a competitividade da economia brasileira (FIORI, 1994, p.128-129). 

Estes obstáculos não permitiram que o Brasil vivenciasse fases indispensáveis ao 

fortalecimento do setor privado, como a centralização do capital, o que normalmente ocorre em 

qualquer economia de capitalismo tardio. Dessa forma, segundo Fiori (1994, p.129), "no Brasil, 

se o Estado não foi capaz de fazer uso de seu poder para articular de forma orgânica o processo 

de industrialização, tampouco ocorreu a articulação privada de qualquer tipo de ‘capital 

financeiro’". 

Outro entrave foi a limitação do poder de arbitragem do Estado por membros poderosos 

do pacto inicial. Vários grupos regionais ou setoriais, detentores de poder financeiro e político, 

apropriaram-se dos centros de decisão estatal, protegendo seus mercados cativos e acabando 

por enfraquecer as burocracias econômicas, extremamente necessárias no processo de 

industrialização observado em outros países. Se a consequência foi a pouca autonomia do 

Estado frente aos capitais nacionais, muito menos autonomia teria frente aos capitais 

estrangeiros, que adquiriram notada independência financeira e comercial. Restou ao Estado, 

portanto, anexar aos seus projetos os interesses desses capitais, o que não necessariamente se 

reverteu em sinergia na sua execução.  

Essa instabilidade e essa tensão permanentes não apenas diminuíram os graus de 

liberdade e de iniciativa estratégica autônoma por parte do Estado, como o impediram 

permanentemente de recuar, desfazendo proteções ou estabilizando a moeda. Pelo 

contrário, em todas as crises cíclicas que acompanharam a expansão industrial 

brasileira, as políticas ortodoxas de estabilização foram terminantemente vetadas 

pelos sócios do grande pacto originário, e só coube ao estado a saída de “fugir para a 

frente” (FIORI, 1984 e 1988), buscando novas formas de endividamento capazes de 

reanimar o crescimento econômico no curto prazo, à custa de sua própria e crescente 

fragilização fiscal (FIORI, 1994, p.130). 

O ímpeto pelo controle da capacidade de arbítrio do Estado se acirrava a cada nova crise 

que se apresentava, lançando o país num cenário constante de instabilidade financeira e política. 

Octavio Ianni (1975) alega que a inflação, característica persistente da economia brasileira, 

servia ao Estado desenvolvimentista para captar poupança forçada, promovendo aporte de 
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recursos. A inflação, segundo Fiori, também possuía uma dimensão política. A manutenção de 

um ambiente inflacionário ajudava a compatibilizar os vários interesses confederados, 

interesses estes responsáveis pela fragilidade das políticas desenvolvimentistas. 

Desta forma, o financiamento da industrialização acabou sendo feito ora através do 

recurso à inflação, ora através do recurso ao endividamento público interno e externo, 

formas igualmente precárias de sustentação de um processo de crescimento que alguns 

chegaram a pensar que deveria ser auto-sustentado. De tal maneira que no Brasil o 

Estado jamais pôde articular financeiramente, como na França, Japão ou Coréia, por 

exemplo, estratégia de industrialização (FIORI, 1994, p.128). 

A estabilização da economia, portanto, não consistia em opção, uma vez que faria entrar 

em choque todos os interesses contidos no pacto, comprometidos com a estratégia de 

industrialização. Consequentemente, nas palavras de Fiori: 

(...)ainda aqui, fugir para a frente, transferindo custos e responsabilidades, foi a 

solução que acabou por ser adotada, até o momento em que, na crise dos anos 80, 

tornou-se inviável essa estratégia e simultaneamente vetado o recurso à estabilização 

(FIORI, 1994, p.130). 

Na mesma proporção em que se constituía esse particularismo do caso brasileiro, no qual 

as forças envolvidas, ou melhor, a fraqueza da burguesia brasileira não permitia a criação de 

um capitalismo nacional, constituía-se também o modo como o país se inseria no contexto mais 

abrangente do capitalismo mundial, bem mais organizado e capitalizado. Cristalizava-se, dessa 

forma, o papel que cabia ao Brasil na divisão internacional do trabalho, na qual se mantém e se 

amplia a distância entre os países centrais e periféricos.   

Em 1948, as teses elaboradas na Comissão para a América Latina e Caribe (CEPAL) 

constituíram-se em poderosa ferramenta de análise da condição econômica dos países 

subdesenvolvidos, suscitando a atuação dos Estados com medidas corretivas e convalidado a 

ideia de industrialização como caminho do desenvolvimento por intermédio da substituição de 

importações. A CEPAL, no entanto, não contemplava a análise do problema sob a ótica das 

peculiaridades do modo de produção capitalista, apegando-se somente à capacidade do Estado 

na correção dos rumos econômicos e assumindo haver um caminho específico a ser trilhado na 

direção do desenvolvimento. Portanto, embora a CEPAL tenha lançado as bases do pensamento 

econômico latino-americano e, por consequência, brasileiro, questões mais abrangentes sobre 

dependência ficavam preteridas.  

As transformações ocorridas na década de 1960 levariam à formulação da Teoria da 

Dependência, fortemente influenciada pela visão marxista, opção que, agora sim, possuía maior 

amplitude de análise por considerar críticas referentes ao sistema capitalista como as relações 

de classe, as interações internacionais sobredeterminadas por estas relações, e a distribuição de 

renda. A teoria, dentre outras questões e diante do processo de desenvolvimento da indústria 

nacional, considerava especialmente a influência do capital internacional. Segundo  Theotônio 
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dos Santos (2000, p.92) e Ruy Mauro Marini, um dos seus parceiros na formulação teórica 

marxista sobre a dependência, “a implantação de economias industriais em vários países latino-

americanos dava origem ao surgimento do capital financeiro na região”, que por sua vez “não 

se contentaria com a modalidade de desenvolvimento local (...) e buscaria uma conciliação com 

o capital internacional, algum tipo de aliança para poder se afirmar como capital financeiro”.  

Busquei também mostrar que o avanço do setor industrial demandava a necessidade 

de uma nova política diante do capital internacional. Este vinha substituir o capital 

nacional no processo de industrialização, trazendo tecnologias, financiamento e 

padrões de competitividade de economias que já tinham produtos tecnologicamente 

maduros. Era inevitável, portanto, que o capital internacional submetesse o nacional 

à sua dinâmica, o que refletia a força emergente de uma economia mundial baseada 

em um novo tipo de empresa multinacional.(DOS SANTOS, 2000, p.92) 

Não seria uma submissão violenta, no sentido tradicional, mas uma espécie de “servidão 

voluntária”. A este propósito, Frank vai dizer que: 

a dependência não pode ser considerada como uma relação meramente ‘externa’, 

imposta de fora a todos os latino-americanos e contra a sua vontade, mas que a 

dependência é igualmente uma condição ‘interna’ e integral da sociedade  latino-

americana, que determina a burguesia dominante na América Latina, e, por sua vez, é 

consciente e gostosamente aceita por ela (FRANK, 1970, p.15). 

Há, portanto, alianças estratégicas entre os grupos econômicos dos países 

economicamente dominantes e os setores dos países ditos em desenvolvimento. Este é um 

aspecto muito relevante da teoria, que o passar do tempo foi tornando mais evidente. Parece 

ser, aliás, um ponto diferenciador da teoria da dependência marxista das demais formulações 

semelhantes. 

Esta compreensão remete obrigatoriamente a nuances políticas que passam pela rejeição, 

no caso latino-americano, da conhecida tese da burguesia nacional, decalcada da experiência 

chinesa, e outras considerações do mesmo tipo. Esta dimensão política, na tradição do 

marxismo, não pode ser perdida de vista, contracenando com a economia e outros planos do 

conhecimento e da realidade concreta. Por isto Dos Santos, em oposição ao economicismo que 

marca várias análises, diz, em relação à teoria da dependência, que:  

Aqui existe um importante fator de percepção social: pode-se entender como uma 

‘crise’ uma corrida à bolsa, mas não consideram justo conceber como uma crise a 

existência de 6 a 8 milhões de desempregados, como acontece hoje nas ‘pequenas` 

variações recessivas do sistema. Há que apontar estas armadilhas linguísticas para 

explicar porque não aceitamos tais ‘precisões’ terminológicas. Por esta razão, não 

queremos separar os aspectos econômicos dos sociais e políticos. Neste trabalho, 

busca-se exatamente ligá-los ente si com o objetivo de ressaltar suas inter-relações e 

interdependências recíprocas, sem negar, embora, a autonomia relativa dos aspectos 

econômicos (DOS SANTOS, 1971, p. 25). 

Nesta tradição marxista, também se coloca a questão da interconexão entre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento. Trata-se de um processo histórico em que um e outro 

se compõem, ainda que nem de todo harmoniosamente. Mas claramente sendo necessário o 

segundo ao primeiro, o subdesenvolvimento ao desenvolvimento dos países ditos centrais. 
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Estas relações de dependência criam inúmeros problemas que em rigor os países mais 

frágeis do sistema não necessariamente deveriam viver. Isto é o que faz com que Caputo e 

Pizarro digam que:  

“a ação do capital estrangeiro gera nas economias para onde se dirige, particularmente 

subdesenvolvidas, um conjunto de distorções, dentre elas, o desenvolvimento de 

atividades inadequadas ao atual desenvolvimento em que se encontram as forças 

produtivas, a monopolização e a estrangeirização crescentes das decisões etc. Assim 

estrutura-se uma economia dependente, limitada e condicionada em seu 

subdesenvolvimento aos centros do sistema” (CAPUTO e PIZARRO, 1970, p. 324) 

Relação de dependência dos países periféricos com os países centrais, mantida a 

prevalência relativa dos interesses destes últimos sobre os primeiros; alianças estratégicas entre 

os agentes econômicos externos e internos; fenômeno complexo, de dimensões variadas, -  

políticas, sociais, econômicas, etc; incorporação artificial da realidade dos países desenvolvidos 

pelos países subdesenvolvidos; interconexão entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, 

constituindo uma totalidade que corresponde ao próprio desenvolvimento global do sistema. 

Eis uma síntese, evidentemente limitada, diante da riqueza teórica que as fontes originais 

apresentam. 

Estes aspectos destacados da teoria da dependência podem ser encontrados, 

pontualmente, em várias passagens dos autores citados neste capítulo. É, entretanto, a teoria da 

dependência que modela uma matriz de análise que nos ajuda a acompanhar e melhor 

compreender a trajetória das tentativas mal e bem sucedidas de construção da infraestrutura no 

Brasil. Por esta razão, recorreremos a este padrão de análise para sistematizar as identificações 

que fizermos da observação histórica dessas tentativas.  

Os relatos que apresentam este histórico, partindo do império e República Velha, até o 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), pretendem oferecer uma visão ampla dos 

problemas e obstáculos, a serem lidos principalmente pela ótica da Teoria da Dependência.  
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4. INFRAESTRUTURA NO IMPÉRIO E NA REPÚBLICA VELHA: O CAFÉ E AS 

FERROVIAS 

.2-  O café 

O setor ferroviário brasileiro desenvolveu-se sob forte apoio estatal, um caminho que se 

tornou natural a qualquer país que almejasse possuir ferrovias. O reconhecimento do Estado 

brasileiro da necessidade das ferrovias estava intimamente ligado ao fortalecimento do setor 

exportador. Devido a questões relativas aos retornos sobre os investimentos, além da 

necessidade de grande articulação no processo de construção, somente o Estado tinha condições 

de ofertar as garantias e o fomento necessários para tornar a empreitada viável. A baixa 

atratividade, portanto, era devidamente compensada pelo ente estatal. 

Certamente há características típicas das ferrovias que indicam uma atuação pública. 

Não há país onde não tivesse havido substanciais garantias, financiamentos ou 

privilégios concedidos pelas autoridades; os investimentos exigidos eram muito 

grandes, não podiam ser feitos em parcelas e o retorno seria muito lento (TOPIK, 

1987, p.111). 

O interesse pelas ferrovias no Brasil começou na primeira metade do século XIX, quando 

ainda estava em fase de implantação nos países desenvolvidos. O marco inicial foi o ano de 

1852, quando da instituição da lei nº 641, que garantia o pagamento de juros aos investidores. 

Inicialmente um projeto de integração nacional, a implantação de linhas férreas, segundo 

Borges (2011), tornou-se estritamente econômica, de modo a ligar a Corte às capitais das 

províncias de Minas Gerais e São Paulo, isto é, ligar o Porto do Rio de Janeiro às regiões 

produtoras de bens primários. Para que a atividade primário-exportadora pudesse se expandir, 

seria necessária uma infraestrutura de transporte eficiente que reduzisse os custos de ocupação 

das fronteiras. 

Além disso, de acordo com Borges (2011), as dificuldades de abastecimento das tropas 

durante a guerra do Paraguai revelaram a precariedade das comunicações e a vulnerabilidade 

das fronteiras do país, o que motivou a elaboração de ambiciosos projetos ferroviários. A 

maioria, no entanto, não saiu do papel. 

Até 1890, segundo Carvalho (2007, p.2), as ferrovias buscavam áreas onde já havia 

produção cafeeira e populações estabelecidas. Posteriormente, a cultura do café exigiu o 

desbravamento de novas áreas de plantio, de modo a ajustar a produção nacional à demanda da 

economia mundial. Nesta fase, eram as ferrovias que precediam a população. 

O primeiro trecho ferroviário no país foi concedido pelo imperador Pedro II a Irineu 

Evangelista de Souza (Visconde de Mauá) em 1852, ligando a cidade do Rio de Janeiro ao Vale 

do Paraíba. Associado a investidores ingleses, Mauá inaugurou a ferrovia em 1854, com 14 
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quilômetros de extensão, ligando o porto de Mauá à estação de Fragoso. Em 1856, alcançaria a 

Serra do Mar. 

No início, políticos imperiais mobilizaram capitais privados com garantias de retornos de 

7% ao ano sobre o investimento, além de várias outras vantagens. No entanto, ainda durante o 

Império, as concessões foram sendo cada vez mais restritas e, consequentemente, as vantagens 

reduzidas. Segundo Topik (1987), as faixas de domínio foram reduzidas de 66 quilômetros de 

cada lado da linha para somente 20, concessões passaram de 90 anos para 30 e a garantia de 

juros de 9% para 6%. Quando a atratividade de capitais para o setor começou a ficar 

comprometida, o governo foi obrigado a aplicar fundos públicos na constituição de algumas 

linhas e na compra de ações e debêntures de empresas privadas. Ao final da monarquia, segundo 

Topik, o governo detinha e operava 34% do total de linhas férreas do país, o equivalente a 3.200 

quilômetros. Além disso, detinha interesses em empresas privadas como a Leopoldina e a Oeste 

de Minas. Configura-se aí o início de um precedente que torna os rumos das ferrovias brasileiras 

bem diversos dos de outros países com os quais se pode estabelecer comparações. 

(...) a implantação de vias férreas nos países latino-americanos foi morosa e 

espacialmente irregular, como todo o processo de modernização dependente ocorrido 

no continente. A penetração dos trilhos no território acompanhou a expansão e a 

regionalização da economia primário-exportadora. As linhas de ferro foram 

construídas segundo interesses de grupos dominantes nacionais e estrangeiros. 

Resultado, apenas alguns países implantaram redes ferroviárias nacionais (Argentina, 

Chile, México e Uruguai). Em outros, como Brasil e Peru, construiu-se apenas troncos 

ferroviários interligando os centros produtores de bens primários do interior aos portos 

de exportação para além mar (BORGES, 1990, p.35). 

É possível afirmar, portanto, que o liberalismo econômico que se desenvolvia no Brasil à 

época da implantação das ferrovias adquiriu contornos muito peculiares, submetendo os 

interesses privados ao controle governamental. Corrobora com esta afirmação Topik: 

Ao contrário do Brasil, cujo regime liberal acabou envolvendo-se cada vez mais na 

operação das ferrovias, os liberais argentinos, inicialmente largamente envolvidos na 

construção e operação de suas ferrovias, começaram a vender ou alugar suas linhas 

no fim do século XIX. A explosão das obras ferroviárias no México de Porfírio Diaz 

foi dominada amplamente por capitais privados. Mesmo quando o Tesouro mexicano 

comprou ações das ferrovias, na primeira década do século, o controle continuava em 

mãos de estrangeiros. No Uruguai o Estado teve ativa presença em vários setores da 

economia, mas as ferrovias permaneceram geralmente fora do controle do governo 

durante o século XIX e o início do século XX (TOPIK, 1987, p.112). 

Infere-se, portanto, que desde o início o governo central manifesta uma tendência 

controladora, concedendo vantagens ao ente particular na tarefa de construir e explorar de modo 

a proporcionar uma guinada inicial e, gradativamente, adquirindo maior poder no decorrer das 

operações. Infere-se também que a tarefa de desenvolver atividades inéditas envolve um risco 

considerável ao Estado, que vislumbra uma compensação futura (no caso, o incremento das 

exportações) para o momentâneo comprometimento financeiro. Além disso, o 
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comprometimento orçamentário com o risco de uma atividade incipiente pode deixar a 

economia de um país vulnerável a choques adversos.  O que de fato veio a ocorrer. 

Em 1890, a crise que se abateu sobre o Brasil obrigou o tesouro a intervir no setor 

ferroviário, embora as lideranças governistas da recém-proclamada república fossem 

declaradamente opostas à administração do setor pelo Estado. As garantias outrora concedidas 

a empresas ferroviárias comprometiam sobremaneira o orçamento, o que levou o governo 

federal à radical decisão da expropriação de muitas destas empresas.  A intervenção estatal no 

sistema ferroviário diante da crise, no entanto, não o livrou de problemas de ordem ética, 

expressos no favorecimento pessoal, na salvação de capitais privados, bem como em simples 

omissões contratuais, pressupondo uma qualidade não exigível na prestação dos serviços: 

Poucas empresas conseguiram realizar lucros suficientes com suas operações. Em vez 

de apoiar novas linhas, o governo acabou servindo de muleta para fracas e decadentes 

ferrovias. As garantias de subsídios dependiam apenas da capitalização e não do 

desempenho, e por isso muitas empresas construíram suas linhas contornando 

obstáculos em vez de fazer obras de arte [pontes, túneis, etc], utilizavam materiais 

inferiores e prestavam serviços deficientes. Houve muitas concessões de trechos 

escolhidos, muito mais para beneficiar um importante fazendeiro do que no interesse 

de um setor econômico (TOPIK, 1987, p.113). 

Por outro lado, o combate à crise lançou, de fato, uma grande pressão financeira sobre o 

sistema ferroviário, na medida em que o governo impunha baixas tarifas, percursos pouco 

rentáveis e a diminuição da garantia de rentabilidade. Esta última, ainda, mantivera-se tão 

onerosa que obrigou o Governo Federal a contrair o empréstimo de consolidação de 1898, 

incluindo moratória de três anos sobre garantias de juros ferroviários e paralisia da construção 

de novas linhas até 1903. 

Em 1901, o governo do presidente Campos Sales, um liberal convicto, expropriou doze 

empresas estrangeiras de modo a aliviar os efeitos da crise. O presidente, no entanto, precisou 

dar sinais convincentes aos detentores britânicos dos bônus ferroviários de que ainda 

compartilhava da visão dominante do laissez-faire e que somente recorreria a semelhante 

intervenção em casos extremos de crise, o que fez com que a bolsa de Londres reagisse 

positivamente às expropriações. 

Após as aquisições, Campos Sales decidiu afastar o governo da operação das ferrovias e 

iniciou um período que levou à alienação de propriedades do Estado através de contratos de 

arrendamento, a maioria a empresas estrangeiras. Acreditava que entregá-las à iniciativa 

privada poderia desonerar o Tesouro Nacional, além de otimizar seu uso tanto para a indústria 

como para o comércio. Seus sucessores Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha deram 

continuidade a esse processo, o que permitiu a constituição de enormes companhias ferroviárias 

estrangeiras. 
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Topik adverte, no entanto, que “o arrendamento de ferrovias estatais a empresas privadas, 

principalmente estrangeiras, não deve ser considerado como sinal de triunfo da filosofia do 

laissez-faire.” (1987, p.114), afinal o governo brasileiro continuou mantendo controle 

considerável sobre as operações destas linhas. O Congresso, por sua vez, preferia que o governo 

federal comprasse todas as linhas garantidas e as arrendasse, de modo a obter melhor controle 

e aliviar o orçamento da união. 

Tanto a união quanto os estados, no intuito de garantir que certas linhas monopolizadas 

operassem em benefício da economia, impuseram restrições e regulamentos associados aos 

privilégios. O sucesso dessa prática permitiu a promoção de linhas que serviriam ao 

desenvolvimento do país, além de outras que se tornaram rentáveis a curto prazo. 

O Estado garantia os juros, pagava a construção com recursos públicos (diretamente 

ou com promessas de reembolso no fim das concessões), ou oferecia linhas rentáveis 

como compensação para aquelas empresas que concordassem em colocar linhas em 

regiões virgens ou em construir ramais que interligassem redes existentes. Também 

conseguiu padronizar o sistema. Já em 1906 quase 80% das linhas em concessão de 

propriedade do ou cedidas pelo governo federal tinham bitola de um metro, e em 1930 

quase todas as linhas do Brasil estavam padronizadas (TOPIK, 1987, p.115). 

Verifica-se do exposto acima que se à referida época as linhas férreas estivessem sob 

controle total do ente privado, não haveria a integração necessária ao sistema, de forma que o 

objetivo maior de favorecer as exportações não se teria concluído. 

De acordo com o governo da época, a política de transporte ferroviário deveria promover, 

acima do lucro pretendido, os meios necessários para o desenvolvimento. Dessa forma, embora 

as ferrovias tenham modificado os rumos da produção cafeeira e cumprido com seu objetivo 

econômico, a integração regional ainda fazia parte do ideário do governo. Em pleno auge da 

expansão ferroviária no Brasil, algumas estradas de ferro foram construídas especificamente 

com este propósito, a exemplo da Estrada de Ferro Goiás, como via de penetração ao Oeste do 

país nas primeiras décadas do século XX.  

De maneira a servir ao desenvolvimento de forma genérica, além de determinar as regiões 

onde ferrovias deveriam ser construídas, as autoridades federais e estaduais podiam limitar 

aumentos de tarifas pelas concessionárias. Descontos e isenções nas tarifas também eram 

motivados pela ideia de promoção do desenvolvimento, muitos deles destinados aos 

funcionários da máquina estatal. 

O contrato da Great Western com a União em 1920, por exemplo, estabeleceu que os 

correios e os colonos teriam transporte gratuito e que produtos para atender 

emergências, remetidos pelos governos federal ou estaduais receberiam descontos  de 

50% nos fretes. Soldados teriam 30% de desconto e todas as outras passagens pagas 

por órgãos federais 15% (TOPIK, 1987, p.115). 
Em meio à regulamentação e direção de empresas privadas pelo Estado, onde a 

responsabilidade social exigida era a contrapartida para a garantia do monopólio regional ou 
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garantias de rentabilidade ou arrendamento, a Estrada de Ferro Central do Brasil manteve-se 

sob controle direto do governo federal durante toda a primeira república, configurando-se em 

uma exceção. Além disso, o governo federal adquiriu a Oeste Minas em 1903. 

A Central do Brasil era a mais importante ferrovia, em termos de tráfego. No entanto, o 

liberalismo econômico vigente patrocinou várias tentativas de arrendamento da Central a 

empresas privadas, todas elas frustradas. Assim que assumiu como primeiro presidente da 

república, Deodoro da Fonseca ofereceu a Central para ser arrendada, o que causou protestos 

por parte do Congresso.  A atitude de Deodoro de fechar o Congresso obrigou os operários da 

Central a entrarem em greve, o que acabou por destituir o presidente. Mais tarde, com Floriano 

Peixoto, a mesma tática fora utilizada, mas sem sucesso. No entanto, os funcionários da Central, 

devido ao seu numeroso contingente, sempre representariam uma força política considerável. 

Já em 1894, a central empregava mais de quatorze mil operários, 2/3 do tamanho do 

exército nacional; em 1930 seu número já atingira mais de 26 mil. E eles queriam 

continuar funcionários federais. As atrações eram vantagens especiais, tais como 

descanso semanal remunerado, férias e aposentadoria, vantagens que poucas empresas 

privadas poderiam oferecer. E eles temiam que um proprietário particular reduzisse o 

número de empregados por medida de economia. Muitos em pregados também 

acreditavam que uma firma européia favoreceria estrangeiros, limitando as 

oportunidades de promoção aos brasileiros (TOPIK, 1987, p.116). 

Uma greve da Central teria como consequência o isolamento da capital, populosa e 

politizada, privando-a de suas fontes de alimentos e do deslocamento aos subúrbios. Segundo 

Topik, o ex-ministro da agricultura João Pandiá Calógeras, em 1928, alertou para o risco de 

revolução caso a Central fosse arrendada, embora defendesse o arrendamento das linhas férreas 

a empresas privadas. 

Os grandes interessados na administração Federal da Central eram produtores rurais, 

comerciantes, industriais, e mineradores dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito 

Federal. O transporte de alimentos além de minério de ferro e manganês para o Rio de Janeiro 

não seria economicamente viável caso as tarifas de frete fossem muito elevadas. Comerciantes 

e industriais da cidade do Rio além de ansiarem por matérias primas e produtos essenciais mais 

baratos, também queriam abrir o interior aos produtos e importações da capital. Além do mais, 

seria difícil atrair empresas ferroviárias privadas sem oferecer a elas favores consideráveis. 

É fato que o Estado, por vezes, assumiu ferrovias privadas à beira da falência, mas quando 

adquiriu ferrovias rentáveis conseguiu promover sua expansão e integrá-las à Central, 

aumentando sua eficiência e dinamismo. Se uma viagem da capital até a cidade de Barbacena, 

em Minas Gerais, poderia levar um mês, pela Central fora reduzida a 12 horas. Um bom 

exemplo foi a compra da São Paulo and Rio Railroad em 1890, incorporada à Central para levar 

a rede do Distrito federal até a Cidade de São Paulo. Posteriormente, as ferrovias Muzambinho 
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e Sapucahy foram adquiridas e incorporadas a fim de puxar as linhas da Central até as regiões 

cafeeiras entre Minas Gerais e São Paulo. Elas proporcionaram transporte para a região e 

tráfego bastante rentável para a Central, levando o café e outras mercadorias para o porto do 

Rio. 

No entanto, a questão política constantemente permeou estas aquisições. Segundo Topik, 

as mesmas linhas de Muzambinho e Sapucahy receberam oferta idêntica da próspera Mogyana 

Railroad, de propriedade Paulista. Caso a venda fosse consolidada, a produção teria sido levada 

para o porto de Santos. Ainda segundo Topik, um deputado sugeriu a compra da lucrativa Juiz 

de Fora-Piauí pela Central, sob pena de ser adquirida pela britânica Leopoldina e, com isso, ter 

restringida a capacidade do governo de controlar sua expansão. Em alguns casos, o governo 

federal ultrapassava suas atribuições. 

E no caso da Sabará Railroad, em Minas, o governo federal agiu até como empresário, 

e não apenas como comprador de salvação. O presidente Afonso Pena explicou ao 

congresso em 1908 que estava incorporando a linha ao sistema da Central, “porque a 

integração facilitará a ligação deste estado [Minas Gerais] com [os estados de] Bahia 

e espírito Santo, anexando uma rica e importante região à sua  zona de influência [da 

Central]”. Ele alertou que, caso esta linha não fosse integrada à Central, a região seria 

“inevitavelmente desviada pela ferrovia Vitória-Diamantina” (que levava ao porto de 

Vitória). Assim defendia ele os interesses de dois estados, da Capital, da Central e do 

porto do Rio de Janeiro (TOPIK, 1987, p.117). 

Constata-se, portanto, que no apogeu do liberalismo econômico, o governo federal 

administrava de forma satisfatória a mais importante ferrovia brasileira, e, da mesma forma, 

promovia a sua ampliação. Segundo Topik, de 1889 a 1915, a rede da Central cresceu 176 %, 

não assumindo linhas fracassadas, mas principalmente por obras financiadas pelo próprio 

governo. Entre 1915 e 1930, cresceu 28%, mais que a média da rede nacional inteira. 

Por outro lado, a política do governo federal de adquirir empresas ferroviárias em 

dificuldades para posteriormente arrendá-las a empresas mais fortes criou uma grande 

concentração de linhas em mãos estrangeiras. Aliás, a Leopoldina passou às mãos britânicas 

em 1897, arrendou ou adquiriu outras empresas menores e em 1912 detinha 2400 km de linhas, 

ou 11% do total nacional. Em 1901 a Great Western arrendou seis ferrovias federais, crescendo 

de módicos 100 km de linhas para mais de 1000 km. No entanto, a empresa estrangeira que 

causou maior perplexidade e oposição por parte dos brasileiros foi a Brazil Railroad (BR), com 

participação de capitais franceses, britânicos, belgas e norte-americanos, num total de 150 

milhões de dólares. De acordo com Topik, não se tratava apenas da maior rede ferroviária, mas 

da maior empresa privada jamais conhecida no Brasil. Consolidando e estendendo linhas já 

existentes em vez de construir novas, em 1915 a empresa chegara a locar ou deter quase 40% 

das linhas existentes no Brasil, e praticamente monopolizar as linhas de São Paulo para o Sul. 
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Mantendo estreitas relações com poderosos capitalistas internacionais cujos recursos 

superavam qualquer concorrente no Brasil, segundo Topik (1987, p.119) “a própria BR estaria 

interligada com uma rede internacional que incluía importantes linhas no Uruguai, Argentina 

Chile, Bolívia e Paraguai”. Não suficiente, a BR compartilhava diretores com a segunda e a 

terceira maiores ferrovias do Brasil, além de outras grandes companhias brasileiras de 

propriedade estrangeira. Por conseguinte, despertou o acirramento do nacionalismo, manifesto 

no repúdio aos trustes. 

Não é surpreendente que uma campanha antitruste tenha explodido em 1912. O 

impacto dos progressistas e da campanha para acabar com os trustes nos Estados 

Unidos deixara sua marca nos mais articulados politiqueiros do Brasil; além do mais, 

a situação interna do país motivava sentimentos antitruste. A instalação e expansão, 

em apenas quinze anos, de gigantes estrangeiros como a Brazil Railroad, a Brazilian 

Traction, a Leopoldina Railroad e o grupo cafeeiro da Brazilian Warrant, provocaram 

uma torrente de hostilidade (TOPIK, 1987, p.120).  

O isolamento provocado pela primeira Guerra mundial tanto em termos de investimentos 

quanto dos mercados europeus alertou as autoridades para a necessidade da autossuficiência, 

tornando o Estado mais resistente ao capital estrangeiro. Os ânimos nacionalistas se 

exacerbavam e as gigantescas empresas ferroviárias estrangeiras ganhavam a crescente 

antipatia dos governantes. Rodrigues Alves, até então defensor da não intervenção estatal na 

economia, mostrou-se favorável à unificação das linhas férreas realizadas sob a 

responsabilidade do Estado, contrariamente aos trustes. Seu sucessor, Altino Arantes, defendia 

que somente o Estado, assumindo as principais linhas férreas, poderia assegurar a modicidade 

das tarifas de modo a garantir fretes mais baratos aos fazendeiros. Ao governo só era permitido 

baixar tarifas nas suas próprias linhas, além de somente restringir aumentos nas linhas 

concedidas e arrendadas. Segundo Topik (1987, p.121) “entre 1912 e 1918 o preço médio de 

exportação dos produtos agrícolas caíra 28% em mil-réis, comparado, com um aumento do 

custo de vida em torno de 50%.” 

Seguidos aumentos das tarifas de passagens causavam revoltas nas ruas, e a guerra em 

andamento também imporia uma alta inflacionária. Ainda de acordo com Topik, o reflexo 

psicológico da Revolução Russa provocaria grandes greves de 1917 a 1920, além do 

acirramento da rejeição às ferrovias estrangeiras. 

Também é fato que a guerra impôs uma grande crise ao setor ferroviário, decorrente da 

queda do comércio exterior. O problema não dizia respeito somente à queda nas receitas, mas 

ao aumento das despesas, afinal o carvão, o material rolante e o material de construção, 

imprescindíveis para a operação das ferrovias, eram praticamente todos importados.  Para 

agravar a situação, o Tesouro Nacional suspendeu o pagamento das garantias de juros devido a 

problemas caixa.  
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Todos esses acontecimentos acabaram por desferir um grande golpe à Brazil Railroad, 

que já apresentava dificuldades em 1914. Os efeitos da 1ª guerra somente vieram a agravar 

problemas pré-existentes pois, segundo Topik, os investimentos feitos na companhia foram 

superiores à sua capacidade de produção. O grande conglomerado de empresas que se formou 

para promover integração vertical necessitaria de grandes injeções de capital no decorrer do 

tempo para que se tornassem rentáveis. Portanto, a estratégia de se criar um grande truste para 

controlar o setor ferroviário brasileiro já se apresentara condenado desde a sua concepção.  

Finda a guerra, o governo precisou intervir para dirimir conflitos entre usuários e 

empresas ferroviárias, e as medidas adotadas parecem ter desestimulado a vinda de capitalistas 

estrangeiros para novos investimentos em ferrovias. A participação do Estado como 

proprietário de ferrovias aumentou gradativamente até 1930. Concomitantemente, houve uma 

migração de capitais estrangeiros para outros setores da economia brasileira. 

O governo reassumira o controle das ferrovias assim como as críticas tanto de importantes 

membros do congresso como da sociedade civil. A alegação era de que a operação das ferrovias 

seguiriam critérios mais políticos que econômicos e, por isso tenderiam a empregar 

excessivamente e a operar linhas deficitárias. 

Não há dúvida de que as ferrovias federais tendiam a dar prejuízo. A central, por 

exemplo, deu lucro nos 54 anos de operação, mas depois de 1909 ficaria no vermelho 

em todos os anos, com exceção de 1929. A partir de 1909, os custos representariam 

127% das receitas. Assim todas as ferrovias federais juntas apresentavam prejuízo 

naqueles anos. Mas nem todas as ferrovias, examinadas individualmente, operavam 

no vermelho. A Oeste de Minas continuou apresentando lucro durante os primeiros 

quatorze anos depois de  nacionalizada, e a Ferrovia Goiás mostrou lucros ao fim do 

período (TOPIK, 1987, p.128). 

A política de baixas tarifas que o Estado manteve no decorrer dos anos, no intuito de 

subsidiar a atividade econômica, além de fortalecer a integração regional, certamente é o fator 

que mais contribuiu para o resultado operacional negativo. A aquisição de linhas deficitárias 

também fazia parte dos interesses de integração. 

No tocante aos empregos e cargos, a Central do Brasil é um exemplo a ser analisado à 

parte. Os presidentes eram, de forma geral, engenheiros experientes no setor de ferrovias, a 

maioria ex-funcionários da Central. Os cargos mais altos eram, portanto providos por técnicos. 

No entanto, a Central era totalmente dependente do legislativo, pois sem autorização do 

Congresso não poderia obter recursos para sua expansão. Portanto, de acordo com Topik, o 

emprego nas linhas no nível operacional muitas vezes servia a interesses políticos, o que explica 

o numeroso contingente de operários da Central. Esta última realidade se repetiria nas outras 

ferrovias estatais, culminando com setenta mil empregados em 1930. 



- 40 -  

Um bom exemplo da utilização desta prática política é relatado por Topik (1987, p.130): 

“Os empregados da V.F Rio Grande do Sul representavam uma mina de ouro para o Partido 

Republicano – o partido do governo – que empenhou-se intensamente para inscrever todos esses 

funcionários como eleitores. Conseguiram registrar em torno de 6.700 deles.” 

É complexa, portanto, a análise do desempenho das ferrovias brasileiras desde a sua 

fundação, mais precisamente se serviram a contento para objetivos desenvolvimentistas ou se 

sucumbiram, no decorrer do tempo, a interesses políticos. No entanto, pode-se afirmar que o 

desenvolvimento das ferrovias era um imperativo que garantiria a eficiência da economia 

nacional, sendo este um modal de transporte necessário dadas as dimensões do território 

brasileiro. 

Os rumos que a economia nacional tomaria a partir da crise dos anos 1930, quando da 

política de substituição de importações, faria da indústria a grande depositária dos esforços 

governamentais. O que se verificou na época foram os efeitos adversos de uma economia 

baseada na exportação de produtos primários e importação de produtos industrializados, 

causando um grande déficit na balança comercial e comprometendo as reservas cambiais 

brasileiras. Segundo a política de Getúlio Vargas, a economia nacional atrelada à exportação 

do café estaria sujeita às crises no mercado externo.  Ao que parece, mesmo que indiretamente, 

a mudança dos rumos econômicos influenciaria também mudanças na infraestrutura de logística 

do país. 

A partir de 1930, o Brasil literalmente “saiu dos trilhos” e abandonou o transporte 

ferroviário. O setor iniciava assim um longo período de crise até seu completo 

sucateamento. A decadência das estradas de ferro e o boom rodoviário que se iniciava 

no país estavam diretamente vinculados às mudanças internas e externas da economia. 

A nossa Era Rodoviária teve início no momento que a economia brasileira mudava 

seu centro dinâmico para o setor de mercado interno e transitava da dependência do 

capital britânico para a área de influência e domínio do capital norte-americano 

(BORGES, 2011, p.35). 

O relato lança luz sobre de que forma se iniciou de fato a conquista do território nacional 

pelo transporte rodoviário, em prejuízo de todo o esforço outrora realizado em nome das 

ferrovias. Ainda segundo Borges, "argumentava-se que a conquista do mercado interno exigia 

um sistema modal mais ágil e eficiente, e que dependesse de menos recursos públicos". 

O abandono das ferrovias e os incentivos do poder público à construção de rodovias 

eram justificados pelos governantes por ser esta a forma mais rápida e de menor custo 

de se promover a integração física do território brasileiro. Na realidade, o 

desenvolvimento do transporte rodoviário atendia a interesses de grupos econômicos 

e do grande capital internacional, especialmente o norte-americano. Aos Estados 

Unidos - a grande potência capitalista do pós-guerra, pioneiros na indústria 

automotiva moderna - interessava financiar a implantação de rodovias e incentivar o 

transporte individual, uma vez que o mercado brasileiro de veículos automotores era 

atrativo e despontava-se como promissor para a indústria automobilística (BORGES, 

2011, p.36). 
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Deduz-se da alegação do dinamismo e do baixo custo, que o poder público deu-se o 

direito de abandonar um patrimônio já consolidado e advindo de inúmeros esforços, para 

viabilizar um sistema de transporte em condições sofríveis de uso. De forma indireta, é possível 

ainda concluir que se estabeleceu um paradigma difícil se de romper, um padrão de construção 

tido como aceitável, balizado pelo baixo custo e condições de transporte inferiores ao mínimo 

necessário. Este padrão viria a ser replicado nas construções posteriores de estradas de rodagem, 

em graus variados. Muitas estradas, apesar da aparência inacabada, seriam intituladas de 

rodovias, incluindo-se aí a Rodovia Transamazônica. 

Os pneus dos automóveis e caminhões abriram as fronteiras do país para a ocupação 

humana e econômica. Todavia, as primeiras estradas de rodagem de penetração eram 

precárias e de baixo custo de implantação. Uma simples picada na mata ou no cerrado 

se transformava, com o passar do tempo, em movimentada e poeirenta estrada de 

rodagem (BORGES, 2011, p.36). 
Conclui-se, da mesma forma, que o ônus do custo do transporte em território nacional foi 

gradativamente repassado da esfera governamental para a individual, manifesto nas despesas 

típicas do transporte rodoviário (manutenção de veículos, perdas de carga, etc) que acabam por 

impactar o "custo Brasil". Conclui-se, por conseguinte, que a transição da hegemonia mundial 

da Inglaterra para os Estados Unidos impôs ao Brasil uma mudança equivocada de políticas de 

infraestrutura de transporte, muito mais do que a migração da atividade do café para a indústria 

poderia fundamentar. A economia de escala proporcionada pelo transporte ferroviário, 

representado pelo capital inglês, foi substituída pela lógica do mercado de veículos automotores 

e, consequentemente, da maior queima de combustível fóssil, em benefício dos detentores 

destes dois mercados.   

No tocante aos financiamentos, o caso ferroviário demonstra que a despeito da 

necessidade inicial de capital privado para a construção de ferrovias, não era de interesse do 

governo brasileiro que estas permanecessem sob controle privado, pois observou-se no decorrer 

dos anos, além da necessidade de desoneração do tesouro, a necessidade de maior autonomia 

para projetos de interesse nacional mais ambiciosos. Infere-se que se interesses privados, 

fossem eles estrangeiros ou nacionais, tivessem prevalecido sobre as intenções de 

desbravamento e integração do território nacional, muito além do favorecimento das 

exportações, a eficiência do setor ferroviário brasileiro na promoção do desenvolvimento teria 

sido comprometida.  

Constata-se, no entanto, que sem o aporte de capital estrangeiro não teria sido possível o 

desenvolvimento da atividade, visto que as garantias de juros concedidas à época demonstram 

a baixa atratividade tanto para o capital estrangeiro como, de forma bem mais acentuada, para 

o capital nacional. Pode-se supor, portanto, que há muito a questão do financiamento configura-
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se num dilema para a infraestrutura brasileira, de forma que anteriormente a qualquer discussão 

sobre a eficiência de determinado setor infraestrutural há a questão da eficácia, ou melhor, da 

implementação propriamente dita que, no caso específico das ferrovias, só foi possível com o 

capital britânico. 

Conclui-se também que se por um lado a influência de interesses externos, como no caso 

do truste orquestrado pela Brazil Railroad, pode comprometer os objetivos de projetos de 

infraestrutura, a ação de agentes internos pode se tornar igualmente comprometedora. A 

eficiência de empresas estatais jaz nos interesses políticos, à medida que estes se apoderam da 

estrutura administrativa ou legislativa para tirar proveito pessoal, como foi o caso da Central 

do Brasil. Enquanto estes interesses não se enraizavam na referida companhia, o governo 

brasileiro conseguiu conduzi-la de forma satisfatória, cumprindo com os objetivos de sua 

existência. 
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5.  A ERA VARGAS 

5.1. A MUDANÇA DOS RUMOS ECONÔMICOS 

De todas as ideologias de intervenção estatal para o desenvolvimento que emergiram 

no período de crise dos anos 1930, nenhuma foi tão flexível e elaborada como o Nacional-

desenvolvimentismo promovido por Getúlio Vargas, que tinha por diretriz reduzir a histórica 

dependência brasileira do comércio exterior por intermédio do desenvolvimento de novas 

atividades produtivas, mais precisamente das industriais, rompendo com a condição agrário-

exportadora tão costumeira da economia brasileira. Os planos de ação não vieram prontos 

quando da tomada do poder, em 1930. Muito pelo contrário, delinearam-se de forma 

empírica no decorrer do exercício do mandato, ganhando novas configurações, alternando 

estratégias nas esferas de atuação entre Estado e mercado, e sempre permeando as decisões 

governamentais com um discurso nacionalista. 

Convicto de que somente a intervenção estatal seria o caminho para sair da crise, 

Vargas propôs um plano de grande envergadura em um cenário mundialmente desfavorável, 

subvertendo a lógica do momento. A obstinação de Vargas por seus ideais intervencionistas 

motivou a tomada de medidas como a criação do Conselho Nacional do Café, retirando dos 

estados o controle dos rumos econômicos do produto, de modo a reverter a queda do seu 

preço. Tomou, inclusive, medidas controversas como a compra da colheita de café e sua 

destruição. Com a medida, de acordo com Celso Furtado (2007), o país manteve a renda do 

setor exportador, além do nível de emprego, permitindo que o Brasil saísse da crise dos anos 

1930 antes dos países desenvolvidos.  Na esfera social, a Consolidação das Leis do Trabalho 

permitiu o direito a férias, descansos semanais, licenças para gestantes, proteção ao trabalho 

de menores de idade, entre outros, que garantiam tanto a renda como o bem-estar do 

trabalhador.    

5.2. O NACIONALISMO EM VARGAS 

A crise mundial que se instalara promoveu concomitantemente a crise do liberalismo 

econômico que vigorava desde o século XIX. Caíra por terra a crença da autorregulação do 

mercado e a lógica de laissez-faire da Teoria Clássica. Verificou-se o acirramento das relações 

entre os grandes centros financeiros e as periferias endividadas, provocando moratórias e 

renegociações de dívidas externas, como foi o caso da América Latina em 1931, da Europa 

central e meridional em 1932, e da Alemanha em 1933.  
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No entanto, países centrais, assim como periféricos, convergiam em uma questão: era 

necessário o redirecionamento de políticas para defender suas economias da instabilidade 

mundial e apoiar projetos de recuperação nacional. De fato, o processo de recuperação da crise 

global observado nos anos 1930 baseou-se na orientação para mercados internos, além de 

acordos entre os governos para regular as transações internacionais. 

Se a crise econômica mundial não foi o produto de uma “mentalidade” anti-

exportadores ou anti-credores, ela certamente teve por efeito solapar as bases 

materiais de modelos de inserção internacional baseados na ênfase em exportações e 

na liberdade financeira internacional. Simultaneamente a instabilidade política global 

e a alteração das coalizões políticas na primeira metade da década de 1930 

provavelmente foram as maiores desde o ciclo de revoluções burguesas de 1848       

(BASTOS, 2006, p.247). 

O nacionalismo que emergia advinha de reações contrárias ao caráter cosmopolita da 

economia mundial e à instabilidade de mercados internacionais quando submetidos a uma 

situação de crise. O período foi caracterizado pelo aparelhamento do Estado na direção da 

intervenção econômica, verificado tanto em países centrais como periféricos, na proporção de 

suas capacidades. Nos países periféricos, mais precisamente, a tendência ao nacionalismo na 

área econômica gerou conflitos com interesses locais e estrangeiros. Ali, o discurso nacionalista 

tornou-se fundamental, colaborando para a legitimação da ação estatal e servindo como barreira 

aos interesses contrários a ela. Ainda segundo Bastos (2006), países periféricos como o Brasil: 

• possuíam parcela significativa da infraestrutura básica sob domínio estrangeiro; 

• eram endividados junto ao sistema financeiro internacional em crise; 

• dependiam de reservas cambiais escassas para importação de insumos essenciais; 

• experimentavam quedas acentuadas das receitas de exportação, o que suscitou, para sua 

recuperação econômica, a defesa de interesses nacionais contra corporações e credores 

estrangeiros. 

 

5.3. OS DILEMAS DA QUESTÃO DO FINANCIAMENTO 

Ao assumir o poder, Vargas procurou inicialmente, segundo Bastos (2006), minimizar 

conflitos com investidores estrangeiros, o que possibilitou a renegociação da dívida pública 

externa, exercendo menos pressão sobre as escassas reservas cambiais brasileiras, podendo 

agora ser priorizadas para o pagamento de parte da dívida. Procurou-se recuperar a confiança 

de credores para a retomada de empréstimos, o que de fato aconteceu em 1931. 

Posteriormente, em 1934, outro empréstimo seria negociado pelo recém nomeado 

embaixador nos EUA, Oswaldo Aranha. No entanto, só foi possível reduzir os dispêndios 

para níveis inferiores à capacidade de pagamento brasileira com uma nova moratória, 
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ocorrida em 1937. Dessa forma, reservas cambiais puderam ser liberadas para financiar 

importações destinadas a obras públicas e ao reaparelhamento militar. 

Vargas não foi, portanto, avesso ao capital externo na forma de empréstimos, sendo 

estes direcionados ao desenvolvimento da atividade industrial, objetivo maior de seu ideário. 

No entanto, no que tange às atividades que dariam suporte infraestrutural à indústria, além 

dos seus insumos básicos, siderurgia, energia elétrica e petróleo, como também serviços 

públicos, Vargas foi enfático ao admitir a necessidade de se manter tais atividades sob 

propriedade e domínio nacionais, invocando questões de soberania. Bastos (2006, p.50) 

explica que o que de fato ocorreu foi a regulação das operações de empresas estrangeiras no 

país, de modo a cercear as liberdades das quais gozavam anteriormente à revolução de 1930, 

barateando os serviços, além de controlar as remessas de lucro e proteger assim as reservas 

cambiais. 

Diferentemente, o tratamento dado aos bancos de depósito e às companhias de seguro 

esteve em maior conformidade com a cartilha nacionalista. A Constituição de 1937 previa a 

nacionalização de licenças novas para bancos e companhias de seguro. Além de economizar 

reservas cambiais, a medida tinha por objetivo adaptar o sistema financeiro às novas 

necessidades de desenvolvimento do mercado interno. 

Dilemas à parte, a implantação do Estado novo em 1937, acompanhado da decretação 

da moratória, limitou as possibilidades de novos empréstimos estrangeiros a curto prazo para 

financiar projetos desenvolvimentistas. A solução seria a mobilização de capitais locais e 

fundos estatais para a realização de investimentos diretos de risco em indústrias de base. A 

atratividade para investidores locais seria a perspectiva de uma remuneração justa regulada 

pelo Estado. O governo, por sua vez, criou um fundo constituído com base em um imposto 

de 3% sobre algumas operações cambiais, o qual foi majorado a 6% em 1938 e reduzido a 

5% no ano seguinte. Em 1939, o fundo passou a constituir a maior fonte de recursos do Plano 

Especial de Obras Públicas e de Aparelhamento da Defesa Nacional (PEOPADN). O 

governo de Getúlio Vargas também se tornou emblemático ao lançar mão de formas indiretas 

de captação de recursos, mais precisamente da inflação. 

No Brasil, pois, o getulismo, em sentido lato, fornece as bases políticas e 

ideológicas para a realização dos índices de poupança adequados à manutenção 

dos níveis de investimentos exigidos para acelerar a industrialização. Em 

particular, a inflação - como técnica de poupança monetária forçada e disfarçada - 

beneficiou-se amplamente da forma pela qual se formalizaram as relações de 

produção, no ambiente urbano-industrial (IANNI, 1975, p.63). 
 

 



- 46 -  

5.4. AS INDÚSTRIAS DE BASE E A INFRAESTRUTURA 

Em 1937 instituía-se a ditadura Vargas, com o Estado Novo. Revestia-se, assim, 

Getúlio, da possibilidade de o poder público atuar em todas as instâncias econômicas, agora 

nitidamente expressa na carta magna: 

A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as 

deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatôres da produção, de 

maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jôgo das competições 

individuais o pensamento dos interêsses da Nação, representados pelo Estado. A 

intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a 

forma do contrôle, do estímulo ou da gestão direta (Constituição de 1937, art.135). 
A proclamação do Estado Novo veio acompanhada do discurso nacionalista e 

esperava-se, na ocasião, que houvesse uma proporcional mobilização de recursos locais, em 

contraposição às filiais estrangeiras, nos ramos básicos do projeto nacional-

desenvolvimentista. Entretanto Getúlio Vargas, constatando a insuficiência de recursos 

públicos e privados para bancar a empreitada, nitidamente observado no setor siderúrgico, 

conclamou reiteradamente a colaboração dos investidores estrangeiros. Militares, técnicos, 

e políticos nacionalistas locais, vinculados à Comissão Nacional de Siderurgia desde 1931, 

eram terminantemente contrários à ideia, mas Vargas mostrou-se realista e flexível para 

considerar diversas possibilidades de atração de filiais estrangeiras. 

De acordo com Bastos (2006), as barganhas brasileiras visavam, antes de 1937, atrair 

a norte-americana DuPont. Depois de proclamado o Estado Novo foi a vez das alemãs 

Demag, Krupp e Stahlunion. Mais adiante, intensas negociações com a US.Steel fracassaram 

pela falta de interesse da empresa, a despeito do desejo tanto do governo brasileiro quanto 

do Departamento de Estado norte-americano. Em nova tentativa fracassada de negociação 

com empresas alemãs em 1940, acompanhada de discursos pró-germânicos, segundo Bastos 

(2006, p.254), Vargas acaba induzindo Roosevelt a propor uma barganha entre seus 

governos, o que proporcionou os recursos para a criação da CSN. No segundo governo de 

Vargas, a instalação da Mannesmann em Minas Gerais reafirmou a sua boa vontade com os 

investimentos estrangeiros no setor, desde que contribuíssem para a consecução dos projetos 

de desenvolvimento nacional. 

O caso do petróleo, mais antigo, remetia à república velha. No entanto, a restrição à 

atuação do capital estrangeiro no setor viria se afirmar, segundo relata Bastos (2006), 

somente com a criação do Conselho Nacional do Petróleo. Em 1939, técnicos do CNP 

encontraram petróleo em Lobato, na Bahia. De 1940 a 1942, três propostas da Standard Oil 

para a criação de companhias mistas visando pesquisa e extração foram rejeitadas pela 

oposição da cúpula militar, apesar da maioria favorável do gabinete de ministros de Vargas. 



- 47 -  

No entanto, em 1944, Vargas promulgaria um decreto permitindo a criação de joint ventures, 

nas quais o capital estrangeiro responderia por metade das ações, sem entretanto ter tido 

tempo de observar seus efeitos ainda no Estado Novo, e muito menos no Governo Dutra. 

Em 1951, a assessoria econômica de Vargas enviou ao legislativo a proposta de 

constituição da Petrobras, na qual era prevista uma companhia mista. Mais uma vez a 

preferência de Vargas por esta característica seria frustrada, depois das emendas legislativas 

e à luz da campanha nacionalista. Mas, de acordo com Bastos (2006, p.256), o projeto 

original da Petrobras pode ser considerado dentro dos parâmetros observados no seu segundo 

governo, ou seja, contemplar recursos externos sem, no entanto, perder de vista o controle 

sobre a destinação dos recursos nos projetos de desenvolvimento. De fato, o projeto inicial 

resguardava o monopólio das jazidas e concentrava o poder decisório nas mãos do Estado. 

Segundo Bastos (2006, p. 256), os representantes do truste internacional do petróleo, por sua 

vez, criticavam o projeto varguista, argumentando que seria tão somente uma transferência 

de tecnologia e de fundos para empreendimentos que, no fim, seriam controlados por uma 

holding estatal. 

No setor de energia elétrica, as primeiras experiências de produção datam do império. 

Bastos (2006) enfatiza que, na Primeira República, estados e municípios detinham o poder 

de realizar concessões e negociações diretamente com as empresas, sem nenhuma 

regulamentação nacional. São Paulo e Rio de Janeiro eram áreas de operação do 

conglomerado Brazilian Traction, Light and Power Co. (Light) criado em 1912, união de 

três empresas que já atuavam no setor e que posteriormente incorporou pequenas empresas 

do Vale do Paraíba. A American & Foreign Power Co. (AMFORP) vinculada a acionistas 

da General Eletric, constituiu uma holding para coordenar operações no Brasil, denominada 

Empresas Elétricas Brasileiras. A AMFORP adquiriu posteriormente empresas do interior 

de São Paulo e do Rio de Janeiro, além das capitais de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Bahia e outros cinco estados. Os contratos da Light e da AMFORP continham cláusula que 

corrigia as tarifas pela variação cambial mensal, denominada cláusula-ouro, embora já 

houvesse lei federal de 1904 que estipulava a revisão das tarifas a cada cinco anos. 

Segundo relata Bastos (2006, p.258), Vargas buscou, no decorrer da década de 1930, 

“regular serviços e tarifas das concessionárias de energia, retirando a autoridade de estados 

e municípios”. A regulação de tarifas tornara-se necessária já na crise cambial do final dos 

anos 1920, uma vez que a cláusula-ouro reajustava as tarifas segundo moeda internacional 

forte, que protegia a rentabilidade das subsidiárias, mas inflacionava os serviços, 

prejudicando usuários e inviabilizando a aplicação da energia elétrica na atividade industrial. 
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A reação por parte do governo foi no sentido de “proteger a renda de usuários” e “defender 

reservas cambiais escassas” (BASTOS, 2006, p.258). Em 1931 o governo impediu o 

processo de concentração do setor, paralisando transferências de cursos de quedas d’água, 

alegando estar em preparação um Código de Águas. Antes de promulgado o código, o 

governo interveio sobre a liberdade contratual das concessionárias, eliminando a cláusula-

ouro e determinando a revisão tarifária a cada três anos. 

De acordo com Bastos (2006), o Código das Águas, promulgado uma semana antes 

da constituição de 1934, transferia o direito de acessão, que garantia a propriedade dos cursos 

e quedas d’água ao proprietário do solo, para a união, também detentora, agora, do poder de 

concessão do seu uso. Impôs, ainda, revisões contratuais segundo o princípio de “custo pelo 

serviço” na determinação de tarifas, o que implicava em cálculo com base no patrimônio das 

concessionárias, de modo a se encontrar uma taxa de lucro anual “justa”. Após batalha legal, 

o código foi suspenso até 1938. Embora os princípios nacionalistas de Getúlio Vargas 

permitissem à legislação definir que novas concessões só poderiam ser feitas a brasileiros 

ou empresas constituídas por acionistas brasileiros, a medida não teve efeito prático, uma 

vez que os empresários locais não se interessavam pelo setor e nem dispunham de recursos 

para a ampliação da oferta de energia elétrica na proporção do crescimento que se verificava. 

O Governo retrocedeu, permitindo a participação acionária a empresas estrangeiras em 1938 

e novas concessões a partir de 1942.  

Enquanto Vargas culpava as filiais pelo aumento abusivo das tarifas que prejudicava 

usuários e pressionava as reservas cambiais, os representantes das empresas culpavam o 

Código das Águas pelos racionamentos de energia do início da década de 1950, dizendo-se 

impedidos de cobrar tarifas satisfatórias o suficiente para ampliar a oferta. Segundo Bastos: 

(...) o Código nunca chegou a ser implementado a ponto de tolher a rentabilidade 

das empresas. Dentre as decisões implementadas, mais efetiva que o Código para 

limitar a rentabilidade das empresas estrangeiras foi a proibição da cláusula-ouro 

em 1933, imitando a reforma (com o New Deal) de Franklin Roosevelt nos E.U.A. 

(...) Talvez seja mais pertinente procurar as raízes da crise da oferta de energia do 

setor privado (...) na dificuldade de preservar remuneração elevada em dólares, 

sem elevar as tarifas a ponto de tornar o custo da energia incompatível  com a 

expansão acelerada das indústrias e cidades  que agora usavam, intensivamente, 

eletricidade (BASTOS, 2006, p.260). 

De fato, ainda de acordo com Bastos (2006, p.260), “as tarifas ficaram praticamente 

congeladas até o fim do Estado Novo em níveis relativamente elevados, graças à regra de 

variação cambial vigente até o final de 1933”. 

Concomitantemente os defensores da intervenção estatal, segundo informa Bastos 

(2006, p.259), alegavam que as empresas eram incapazes de ampliar satisfatoriamente a 

geração de energia, melhorar o serviço de distribuição e cobrar tarifas baratas, uma vez que 
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queriam rentabilidade em dólar. No entanto, o Estado não dispunha de recursos próprios e a 

possibilidade de contar com recursos do Banco Mundial predispunha o país à dependência 

de uma entidade interessada em limitar a intervenção estatal, além de estimular a presença 

do capital estrangeiro. De fato, a solução encontrada pelo Banco Mundial para garantir que 

a destinação de seus empréstimos ao governo brasileiro não concorresse com os interesses 

das filiais estrangeiras foi o empréstimo direto a essas filiais, contando com o aval de Vargas. 

Bastos (2006, p.268) relata que mais um dilema havia se configurado: ou Vargas abria mão 

de suas ideias nacionalizantes para o setor elétrico ou comprometeria todo o esquema de 

financiamento de infraestrutura básica. Vargas teve que ceder. 

A chegada do Presidente Eisenhower ao governo norte-americano marcou a ruptura 

da cooperação bilateral, interrompendo os financiamentos já aprovados e em estudo, levando 

Vargas a retomar projetos de mobilização interna de recursos. Novamente lançaria mão do 

discurso nacionalista inflamado, afirmando que os planos da Eletrobrás vinham sendo 

sabotados por filiais estrangeiras e que seria necessário criar fundos para implantar a 

indústria elétrica nacional ou, até mesmo, nacionalizar as empresas privadas. Em 1954 foi 

aprovado o Fundo Federal de Eletrificação, composto de dotações orçamentárias, além de 

20% da arrecadação de taxas de despachos aduaneiros e, principalmente, do Imposto Único 

sobre a Energia Elétrica, visando à constituição do capital das empresas públicas destinadas 

a investir no setor. A aprovação da criação do fundo pode ter sido resultado do dilema 

derradeiro de Getúlio Vargas:  

Não é improvável que o próprio suicídio do presidente tenha ajudado a superar as 

resistências políticas contrárias a mais um fundo financeiro destinado a um 

programa nacionalizante, tendo em vista a comoção trazida pelas denúncias da 

Carta Testamento (BASTOS, 2006, p.270). 

Da empreitada Varguista na implantação e incremento dos ramos considerados básicos 

para os projetos de desenvolvimento nacional, incluindo-se aí os que se vinculam diretamente 

à infraestrutura, percebe-se mais uma vez a preferência pelo controle estatal destas atividades 

e, por conseguinte, a mesma dificuldade na mobilização de capitais nacionais para o 

financiamento dos projetos. Observou-se, no entanto, a flexibilidade de um governo dito 

nacionalista para considerar a presença de capitais estrangeiros, manifesto na utilização 

estratégica do discurso nacionalista. Este discurso seria mais exacerbado ou mais brando, 

invocando questões de soberania quando na ameaça a seu projeto nacional-desenvolvimentista, 

ou sendo benevolente quando na perspectiva destes capitais darem prosseguimento ao projeto. 

É possível concluir que em um setor crucial da infraestrutura no qual o capital estrangeiro 

já possui total domínio, como no caso do setor elétrico à época de Vargas, exige-se da parte do 
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governo um esforço muito maior para garantir modicidade das tarifas cobradas e qualidade dos 

serviços. O setor elétrico da época também expõe a questão da regulação como um grande 

motivo de protesto para o ente particular (estrangeiro ou não) que explora setores importantes 

ao desenvolvimento nacional. Conclui-se, ainda, que dentro dos ramos básicos ao 

desenvolvimento e a despeito do pouco interesse de investidores internos e externos 

manifestado ao setor siderúrgico, o setor energético brasileiro, principalmente o petrolífero, 

apresenta-se atualmente como o foi no passado: estratégico para o país e instigante para as 

nações desenvolvidas.  
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6. JUSCELINO KUBITSCHEK 

6.1. O PLANO DE METAS 

O cenário político que se instalara após o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, era de 

intensa crise. Antes mesmo de Juscelino Kubitschek tomar posse em 1956, um Golpe de Estado 

liderado pelo General Henrique Teixeira Lott (preventivo nas concepções do então poder 

constituído) garantiria que as forças derrotadas nas eleições não impedissem a posse do 

presidente eleito. O conhecido "Golpe de 11 de novembro" talvez tenha sido o único golpe de 

Estado a favor, visto que se destinou, com sucesso, a defender a ordem instituída, supondo-se 

estar em movimento um golpe militar para impedir a posse do candidato eleito no pleito de 

1955.  

Uma vez empossado, Juscelino Kubitschek iniciou uma era importantíssima da história 

econômica brasileira, na qual se verificaria um aprofundamento das relações entre Estado e 

economia. A industrialização continuaria a ser a locomotiva do desenvolvimento, agora não 

mais impulsionada pelo estrangulamento do setor externo, mas por todos os artifícios e recursos 

à disposição do governo. As diretrizes, no entanto, já vinham sendo desenhadas nos anos 

anteriores, quando a associação entre planejamento e desenvolvimento econômico já era 

consenso tanto para o governo como para o mercado e a opinião pública. O enfrentamento da 

crise dos anos 1930, assim como as discussões sobre desenvolvimento promovidas pela CEPAL 

desde 1948, serviriam de base para as novas ações que se propunham. Tendo acumulado 

experiências, bem sucedidas ou não, o poder público agora possuía o conhecimento de como se 

aplicar as técnicas de planejamento à economia brasileira. Sob este signo nascia o Programa de 

Metas. Sobre o assunto diz Octavio Ianni que:        

(...)na época do Govêrno Kubitschek houve efetivamente uma reelaboração das 

relações entre o Estado e a Economia. E pode-se mesmo dizer que essa reelaboração 

foi profunda. Devido às concepções em jôgo na época, aos alvos propostos e às 

técnicas de política econômica utilizadas pelo govêrno, é inegável que o Programa de 

Metas assinalou uma reformulação substancial nas relações entre o poder público e o 

sistema econômico (IANNI, 1971, p.149). 

Em uma conjunção favorável de forças, o governo dos EUA, assim como as empresas 

norte-americanas, lançavam um novo olhar sobre as pretensões dos países dependentes na 

adoção de um planejamento econômico. Não mais viam o comprometimento de seus interesses, 

mas o abrandamento das reações provenientes do esforço pela industrialização observados 

anteriormente naqueles países.  

Os governantes norte-americanos logo compreenderam que a participação ativa do 

Estado nas decisões e realizações concernentes à economia era um mal menor, se 

comparado com o risco de agravamento das tensões sociais e políticas características 

das economias dependentes em luta pela industrialização. Além disso, as direções das 

empresas multinacionais e o próprio govêrno dos Estados Unidos já haviam 
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compreendido que a participação governamental nas decisões e realizações ligadas a 

políticas de desenvolvimento era uma garantia política e econômica para as emprêsas 

estrangeiras (IANNI, 1971, p.149).  
As metas do programa contemplavam quatro setores: energia, transportes, alimentação, e 

indústria de base. Ainda de acordo com Otavio Ianni (1971, p.153), o plano tinha por objetivos 

gerais “abolir os pontos de estrangulamento da economia, por meio de investimentos 

infraestruturais, a cargo do Estado, pois que esses investimentos não atrairiam o setor privado” 

e “expandir a indústria de base, como a automobilística, indústria pesada e de material elétrico 

pesado, estimulando investimentos privados nacionais e estrangeiros”. Dentre as 31 metas 

contidas no plano figurava a construção de uma nova capital, o que por si só acabou 

acrescentando mais demandas infraestruturais às já existentes. 

É possível afirmar que duas motivações serviram de base para o investimento em 

infraestrutura no governo Juscelino Kubitschek. A primeira diria respeito ao suporte à indústria, 

como a ampliação da infraestrutura para os transportes terrestres, que da mesma forma que 

melhoravam a eficiência logística no deslocamento de cargas, garantiam as condições de uso 

dos produtos da incipiente indústria automobilística nacional.  

Entre os setores industriais, o automobilístico foi o que mais recebeu incentivos, 

especialmente por meio da Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito 

(antecessora do Banco Central), que proporcionou facilidades para a entrada de 

equipamentos importados sem cobertura cambial (ALMEIDA, 2006, p.10). 

A segunda seria a construção de Brasília que, inclusive, definiu um novo plano rodoviário 

no intuito de ligar a nova capital a todas as regiões do país. Aliás, no quesito rodovias, condições 

anteriores ao governo Kubitschek já sinalizavam que nas décadas de 1940 e 1950 o transporte 

rodoviário tomaria grande impulso, culminando com as realizações do Plano de Metas. Em 

1946 foi criado o Fundo Rodoviário Nacional, destinado à construção de estradas, que 

estabelecia imposto sobre combustíveis líquidos. Posteriormente, em 1954, a criação da 

Petrobrás estimularia a produção de asfalto. 

Ao setor de transportes de uma forma geral estavam destinados 29,6% do investimento 

do Plano de Metas, sendo que a pavimentação de rodovias atingiu 100% do previsto e a abertura 

de novas rodovias ultrapassou a meta, 130%. Destaca-se a construção da rodovia Belém-

Brasília, decisiva para o povoamento do Centro-Oeste e da Amazônia, além da importantíssima 

rodovia Régis Bittencourt, ligando o sudeste ao sul do Brasil. As ferrovias, por sua vez foram 

menos contempladas, tendo conquistado 76% de êxito em seu reaparelhamento e módicos 20% 

na construção de novas ferrovias, o que demonstra nitidamente o desinvestimento neste modal 

de transporte em benefício do primeiro. O investimento portuário atingiu 57% da previsão. 

O setor de energia foi responsável pela maior destinação de recursos do plano, 43,4%, 

sendo que 55% diriam respeito à energia elétrica. Foi construída a usina de Furnas, elevando a 
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potência instalada no país a 4777 MW em 1960, cumprindo 82% da meta. No mesmo ano foi 

criado o Ministério das Minas e Energia. Na área petrolífera, a meta de produção atingiu 76%, 

enquanto a meta de refino atingiu 26%. Na indústria carvoeira, em crise pela maior utilização 

do diesel na rede ferroviária, 23% da meta foram alcançados.  

 

6.2. O DISCURSO NACIONALISTA DE JUSCELINO 

O nacionalismo contido em Juscelino Kubitschek invocava constantemente a questão da 

soberania, ao mesmo tempo em que manifestava sua preferência por um desenvolvimento do 

tipo capital associado. È esta combinação contraditória que leva Ianni a dizer, em flagrante 

generosidade, que JK é autor de “uma conciliação engenhosa” (IANNI, 1975, p.168). Nos 

discursos de Juscelino, a soberania aparece como o alvo a ser alcançado em função da 

prosperidade e da democracia. A inserção da soberania nos discursos, entretanto, possui 

intenções estratégicas. A respeito da soberania, do ponto de vista de Juscelino, dispõe Míriam 

Limoeiro-Cardoso: 

A presença da soberania no discurso, portanto, aparece como um marco distintivo de 

uma das muitas possíveis posições nacionalistas. Atinge aos nacionalistas em geral, 

desde as esquerdas – para as quais ela permite trazer o debate para o terreno que mais 

lhes agrada, o político, no seu nível não meramente factual, mas especificamente 

ideológico – até as Forças Armadas, muito ciosas da sua missão de defesa nacional 

(LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p.106). 

Para Juscelino, o que faltava ao Brasil para o atingimento da soberania era a prosperidade, 

visto que, em sua concepção, a democracia (o outro componente) já havia sido consolidada e 

cabia tão somente ao país defendê-la. A ameaça à democracia poderia advir externamente de 

ideologias alternativas e, no plano interno, da miséria. Portanto, de acordo com Juscelino, a 

existência da miséria constituía uma porta aberta à penetração de ideologias ditas “subversivas”. 

Em tempos de Guerra fria, mais precisamente, o comunismo despontava como uma ameaça 

iminente, o que servia de fundamento para o projeto de desenvolvimento do governo Juscelino, 

de forma que o sistema desse uma resposta contundente às populações marginalizadas de que 

valeria o esforço, e que estas populações seriam inseridas no novo caminho do desenvolvimento 

que se construía. Desta forma, com um discurso nacionalista forte, uma máquina de propaganda 

eficiente e, obviamente, algum mecanismo repressivo, foi possível a Juscelino a garantia da 

ordem. Ademais, a manutenção da ordem e o controle social eram fundamentais para que se 

criasse no país uma atmosfera propícia à atração de capital privado, fosse ele interno ou externo. 

De forma curiosa, a ideologia desenvolvimentista de Juscelino se retroalimentava, e os 

efeitos colaterais da implementação de seu Plano de Metas produziam, na sua concepção, uma 

necessidade maior de endividamento. No caso da inflação e do custo de vida, o rompimento 
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com o FMI se deveu às pressões deste órgão para que o governo tomasse medidas mais 

ortodoxas na estabilização da economia. A busca pela estabilização econômica, no entanto, seria 

compreendida por Juscelino como a necessidade de mais capital, o que corrobora com a 

estratégia anteriormente descrita por Fiori de “fugir para a frente”. 

Por nada estaria disposto a diminuir a intensidade em que o desenvolvimento se vinha 

processando e o importante no momento, mais do que nunca, era a afirmação da 

possibilidade de crescimento, da apresentação da instabilidade como passageira, e 

mais, como “crise de crescimento”, que só mais crescimento resolveria. Tanto para o 

objetivo de acalmar as classes mais sacrificadas com a ascensão da espiral 

inflacionária, como para conseguir atrair o capital externo, não inflacionário, para ser 

aplicado aqui de acordo com o plano em vigor, era necessário imprimir a convicção 

de que dias melhores estavam por vir, que os resultados dos esforços para o 

investimento infra-estrutural logo se mostrariam (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, 

p.119).  

 

6.3. FINANCIAMENTO MENOS SELETIVO 

Enquanto Getúlio Vargas tinha no capital nacional a sua preferência, Juscelino mostrou-

se menos seletivo quanto à questão do financiamento de seu projeto desenvolvimentista pelo 

capital externo, descrito em seus discursos como bem vindo e necessário, vislumbrando o tempo 

em que não mais necessitaria destes. Sobre o estilo desenvolvimentista característico de 

Juscelino, comenta Limoeiro-Cardoso: 

Se a industrialização é o meio através do qual o subdesenvolvimento pode ser 

superado, o aumento da exportação – no seu quantum e na sua rentabilidade -, aliado 

à obtenção de recursos externos, constitui a forma de possibilitar a atualização daquele 

meio. Exportar e contrair dívidas no exterior para poder industrializar-se. Para que a 

economia possa ver seu setor secundário ampliado, ela necessita de capital e técnica. 

Suprindo-nos, se estará permitindo a industrialização e com ela o desenvolvimento 

autônomo (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p.171). 

De forma talvez dogmática, o comprometimento financeiro de então era justificado por 

um suposto futuro de soberania, palavra muito presente nos discursos de Juscelino, quando, 

uma vez obtida a “velocidade de arranque” (em suas próprias palavras), o país poderia seguir 

soberano rumo ao desenvolvimento. Mas não necessariamente autônomo. Octávio Ianni (1971, 

p.183) atenta que “o conceito de industrialização, para Juscelino Kubitschek de Oliveira, não 

continha a idéia de autonomia.(...)Talvez se possa dizer que para Kubitschek industrialização e 

independência econômica nacional seriam duas entidades distintas”. 

No entanto, o capital externo à disposição de Juscelino à época de sua posse limitava-se 

ao privado. Os anos anteriores haviam comprometido sobremaneira a capacidade de aquisição 

de empréstimos junto a governos e entidades de crédito.   

Já depois de encerrado o seu período presidencial, voltando-se, portanto, para o 

passado, Juscelino recorda que “em 1956, as entidades internacionais tinham suas 

portas praticamente fechadas ao Brasil. Não possuíamos crédito sequer para cobertura 

de deficits cambiais, pois a quase totalidade de nosso ouro já se achava empenhada 

no exterior. Não houve como obter o financiamento das iniciativas de 
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desenvolvimento econômico. A alternativa foi apelar para o crédito e o interesse dos 

empresários privados” (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p.181). 

Limoeiro-Cardoso também enfatiza que iniciativas desenvolvimentistas são naturalmente 

mais propensas à mobilização de capitais junto ao setor privado do que junto a entidades 

governamentais ou internacionais. Ao capital privado “basta que aquelas iniciativas forneçam, 

ainda que apenas razoavelmente, uma programação fundada na realidade e que aponte boas 

potencialidades de realização” (Idem). A partir de então, a decisão de investimento passaria a 

depender basicamente de comparações com outras alternativas que se apresentassem no 

momento. É preciso considerar, Inclusive, que pode ter parecido muito mais atraente ao capital 

privado externo a proposta de financiamento do projeto desenvolvimentista de Juscelino, uma 

vez que a situação de privação de outras fontes era notória e conferia menos autonomia e 

margens de negociação ao proponente.  

No que tange aos investimentos estatais diretos, há de se ressaltar que estes foram 

decisivos nos setores que não possuíam a atratividade para o ente privado, mais precisamente 

infraestrutura e indústria de base, mas vieram desprovidos de uma reforma fiscal condizente 

com os gastos previstos pelo Plano de Metas. O governo teve que se valer da emissão de moeda, 

gerando um período de escalada inflacionária. De acordo com Ianni (1971, p.170), a inflação 

“funcionou como uma técnica de poupança monetária forçada; ou melhor, como uma técnica 

de confisco salarial”. Segundo Almeida (2006, p.10-11), “Brasília(...)parece ter consumido 

cerca de 2 a 3% do PIB durante todo o processo de sua construção, o que não estaria alheio à 

aceleração do processo inflacionário que foi registrado desde então”.  

Portanto, na forma dos investimentos diretos, infere-se que o Estado prestou ao seu papel 

de criador das condições ideais para a acumulação de capital, condições estas em proveito das 

grandes empresas que viriam a se instalar no país. Foi, portanto, nessa época, e por intermédio 

do investimento de recursos próprios, o grande promotor da entrada de capital externo no país. 

Ou seja, o capital nacional aplicado à infraestrutura, a um custo social considerável, garantia a 

segurança necessária ao investimento privado externo.    

Dentro do esforço do governo Kubistschek para a obtenção de mais financiamento para 

seus projetos, e de modo a estabelecer um fluxo constante de capital externo, valia a exposição 

de um inimigo comum, o comunismo. Assim, fundamentava-se a Operação pan-americana, 

proposta por Juscelino junto ao governo dos Estados Unidos para que se criasse um bloco de 

cooperação entre as Américas, inclusive militar, capaz de frustrar quaisquer tentativas de 

infiltração daquela ideologia. Segundo Limoeiro-Cardoso (1978, p.136), “a proposta enfatizava 

muito mais os aspectos econômicos, especialmente os relativos à obtenção de capital, embora 

seu fundamento fosse político-ideológico”. Mesmo que as intenções dos idealizadores da 
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Operação pan-americana não tenham se realizado a contento, apesar de toda a retórica 

envolvida, a iniciativa gerou frutos no campo do financiamento: 

Se nem sempre a resposta foi acatada como satisfatória [cooperação norte-americana], 

nem por isso deixa o governo de solicitar sua adequação aos seus propósitos. Entre as 

repercussões imediatas que a Operação Pan-Americana pretende, ressaltam as que se 

vinculam à complementação da capitalização nesta parte do continente. (...) Mesmo 

não tendo chegado a ser implementada conforme seus defensores, “um dos resultados 

concretos que vai produzindo a OPA, é o primeiro organismo internacional de crédito 

especificamente aos países latino-americanos” (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p. 

174). 
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7. O PERÍODO MILITAR 

7.1. O DESENVOLVIMENTO ANTECEDENTE AO GOLPE 

A militarização da política brasileira ocorre, historicamente, em momentos críticos, 

quando há tensão entre classes na luta pelo poder. Em várias ocasiões, forças militares 

intervieram em defesa de interesses políticos civis, evidenciando a falência das instituições 

democráticas e o fortalecimento de grupos econômicos poderosos. Assim também se 

desenvolveram os acontecimentos que marcaram o final do período populista.     

Os golpes de estado de 1937, 1945, 1955, 1961 e 1964 estão todos ligados ao nome 

de vários militares. Em todos, no entanto, evidencia-se a fragilidade dos partidos 

políticos e a fraqueza da opinião pública e da consciência democrática. Em realidade, 

os golpes de Estado são formas correntes de sucessão no poder, numa sociedade em 

que a política de massas e as oligarquias preponderam sôbre os partidos políticos. Sob 

certos aspectos, o golpe militar é um evento crucial, através do qual se revela tôda a 

fraqueza do modêlo liberal adotado no Brasil e outras nações dependentes”(IANNI, 

1975, p.137). 
O período que antecedeu o Golpe civil-militar de 1964 foi marcado por anos de crise 

econômica. De 1961 a 1964 agravou-se a crise de tal maneira que os problemas relacionados 

ao tipo de desenvolvimento econômico que vinha ocorrendo no Brasil tornaram-se mais 

evidentes. Ianni traça o panorama de uma crise que marcaria para sempre a economia brasileira: 

(...) reduziu-se o índice de investimentos, diminuiu a entrada de capital externo, caiu 

a taxa de lucro e agravou-se a inflação. Pode-se mesmo dizer que nesses anos a 

inflação transformou-se no problema central da economia do País: deixou de ser 

apenas uma técnica de “confisco salarial” (poupança monetária forçada) e passou a 

funcionar como inflação de custos (IANNI, 1971, p.192). 
Finda a etapa de substituição de importações, segundo Ianni (1971), era necessária a 

formulação de um novo programa de desenvolvimento reiniciando o debate sobre as reformas 

de base. Simultaneamente, iniciava-se uma nova fase de discussões sobre se o programa deveria 

promover o desenvolvimento de um capitalismo nacional ou favorecer a expansão do 

capitalismo associado, outrora iniciado por Juscelino Kubitschek. Mas, de acordo com Ianni 

(1971, p.192), “as condições políticas da época, nos têrmos da ‘democracia representativa’, 

então em vigor, não possibilitavam uma decisão clara: nem permitiam mais uma atitude 

ambígua, como transpirava das atuações reais do govêrno”. Apesar do quadro desfavorável, 

havia da parte do governo um plano desenvolvimentista estruturado e inovador em seus 

preceitos.  

(...)o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado em apenas 

três meses por uma equipe liderada por Celso Furtado no final de 1962, para já 

subsidiar a ação econômica do governo João Goulart no seu período presidencialista 

(em princípio de 1963 a 1965), sofreu o impacto da conjuntura turbulenta em que o 

Brasil viveu então, tanto no plano econômico como, em especial, no âmbito político. 

O processo inflacionário e as crises políticas com que se defrontou o governo Jango, 

combinaram-se para frustrar os objetivos desenvolvimentistas do plano, que buscava 

retomar o ritmo de crescimento do PIB da fase anterior (em torno de 7% ao ano), ao 

mesmo tempo em que pretendia, pela primeira vez, contemplar alguns objetivos 
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distributivistas. Estavam previstos, em seu âmbito, a realização das chamadas 

“reformas de base” (administrativa, bancária, fiscal e agrária), ademais do 

reescalonamento da dívida externa (ALMEIDA, 2006, p.203). 

Ainda a respeito do processo de substituição de importações, Cruz (2013) adota uma 

explicação estruturalista, afirmando que esta prosseguia. No entanto, cada vez mais investia-se 

em tecnologia e empregava-se menos mão de obra, suscitando soluções que absorvessem esse 

contingente e sustentassem o consumo de bens e serviços. Seguindo esta linha, propunha-se 

uma reforma agrária, de modo a superar a insuficiência de demanda interna e melhorar a 

distribuição de renda. Estas seriam as diretrizes das reformas de base.  

Segundo afirma Cruz (2013, p.34), o golpe de 1964 teria sido uma reação de setores 

econômicos cujos interesses estariam ameaçados pelo Plano Trienal proposto pelo governo  

João Goulart. Dentre as estratégias contidas no plano, a reforma agrária, mais especificamente, 

desagradou principalmente aos grandes proprietários de terras, herdeiros das antigas oligarquias 

rurais ligadas à economia agrário-exportadora. Era a este grupo que pertencia boa parte do 

Congresso Nacional, segundo Ianni. O executivo, por outro lado, sofria a influência da classe 

industrial. Ianni (1971, p.196), explica que tal divórcio entre os poderes “alimenta e desenvolve 

a crise”, caracterizando a “essência da crise político-econômica dos anos 1961-1964”. Cruz, 

por sua vez, enfatiza que industriais ligados ao capital estrangeiro se posicionaram em defesa 

do modelo econômico associado, visto que o Plano Trienal preconizava um capitalismo 

brasileiro. Portanto, caminharam em par a grande propriedade rural e a indústria de capital 

estrangeiro para o desfecho de 1º de abril de 1964.  

Obviamente os militares conheciam a importância política da alternativa socialista de 

desenvolvimento, no tocante às possíveis ameaças à ordem estabelecida. No entanto, Cruz 

(2013, p.32) afirma que “o discurso do ‘perigo vermelho’, leia-se movimento comunista, teria 

sido tão somente uma tática para arregimentar apoio a uma estratégia de desenvolvimento 

socioeconômico”.  

 

7.2. O NACIONALISMO NO PERÍODO MILITAR 

Conforme visto anteriormente, o golpe representa o final de um ciclo, que começa em 

Vargas por intermédio do processo de substituição de importações e que se constitui uma opção 

nacional de desenvolvimento. A segunda guerra mundial expõe de forma clara a passagem do 

centro hegemônico da Europa para as mãos americanas.  O governo Kubitschek, por sua vez, 

foi crucial para o reconhecimento do governo dos Estados Unidos de que a melhor estratégia 

para garantir a manutenção de sua hegemonia e aplacar os efeitos da ideologia nacionalista 

vigente na América Latina seria a associação entre os capitais. Ianni (1971), atenta para as 
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flutuações ideológicas ocorridas desde Vargas até o início do período militar, no que chama de 

“movimento pendular”, entre as propostas de um capitalismo nacional ou em associação ao 

capital externo (dependente). 

Embora se tenha observado nos 21 anos de regime uma contínua sucessão entre generais, 

é necessário considerar que entre os militares havia facções ideológicas diversas, ligadas a 

modelos específicos de desenvolvimento. Ianni (1975, p.137), chega a afirmar que “elas se 

subdividem em tantas correntes quantas são as correntes civis, ainda que possam agir também 

de modo autônomo e em bloco”. Silva identifica, em várias épocas anteriores ao golpe, a 

alternância entre os grupos ideológicos na diretoria do clube militar: 

(...) constatamos a dominância do nacionalismo de esquerda (1948-1952), substituída 

por aquela dos liberais/pró-aliança militar com os Estados Unidos da “Cruzada 

democrática” (1952-57); a volta do nacionalismo associado ao desenvolvimentismo 

de centro-esquerda durante o governo João Goulart (1957-1964) e, finalmente, a 

rachadura radical da corporação em 1964 (SILVA, 2006, p.98). 

Cruz (2013, p.40) afirma que houve um caráter de mutabilidade na forma assumida pelo 

Estado conforme a corrente militar que ascendia ao poder, algumas endurecendo o regime, 

outras no caminho da abertura política. Da mesma forma, segundo Ianni (1971, p.289), embora 

a somatória das ações dos governos militares, no caso de Ianni compreendendo o período de 

1964 a 1970, tenham tendido ao modelo de capital associado, “as relações e as técnicas de 

complementaridade e interdependência não predominaram de modo absoluto”, de forma que 

diretrizes nacionalistas foram gradativamente sendo incorporadas.  

Pouco a pouco, começaram a repetir-se nos documentos e discursos produzidos na 

esfera governamental expressões tais como: indústria nacional, empresário nacional, 

poder nacional, projeto nacional, soberania nacional, prioridades nacionais, 

desenvolvimento autopropulsionado, etc. No interior da linguagem comprometida 

com a doutrina de interdependência, surgiram, aos poucos, indícios de uma doutrina 

nacionalista  (IANNI, 1971, p.289). 

A política de ajuste econômico implementada por Castelo Branco, desenvolvida dentro 

dos preceitos da doutrina da interdependência e da segurança hemisférica, punham em cheque 

o protagonismo do Brasil nos seus planos de retomada do crescimento, além da possibilidade 

de exercer uma liderança na América Latina. Isto suscitou nos governos seguintes (Costa e Silva 

e Médici) um novo surto nacionalista, de modo a se conter as consequências daquela doutrina 

sobre a economia, a política e a segurança. Em suma, de acordo com Ianni (1971, p.297), “à 

medida que se punham em prática os objetivos econômicos e políticos inerentes à doutrina da 

segurança hemisférica e interdependência econômica” estes, como efeito, “recolocavam o 

problema da alienação dos centros de decisão sobre política econômica do país”. De forma mais 

específica, “assim, voltava-se a pensar em ‘soluções brasileiras para problemas 

brasileiros’”(IANNI, 1971, p.294).  

No entanto, esse “neonacionalismo” que emergia, advindo do tratamento de problemas 
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econômicos, políticos e militares, diferentemente do período anterior, restringia as discussões 

sobre os estes assuntos a círculos fechados compostos pela imprensa, entidades de classe, 

governos e setores diretamente ligados a cada problema. O caso do café solúvel é um bom 

exemplo. As disputas envolveram os comerciantes norte-americanos e os exportadores 

brasileiros, ambos em associação com seus respectivos governos, além da National Coffee 

Association dos EUA, a Organização Internacional do Café, entre outras entidades diretamente 

relacionadas com a questão e, por fim a imprensa. Mas não se popularizou o debate. Questões 

mais profundas como a energia nuclear, o mar territorial e a integração amazônica ganharam o 

mesmo tratamento. Segundo informa Ianni (1971, p.293), “o debate não foi às ruas e, muito 

menos, às praças públicas. Isto teria sido considerado ‘demagogia’“.  

 

7.3. A INFRAESTRUTURA NO “MILAGRE ECONÔMICO” 

Costa e Silva assume o poder em um quadro econômico recessivo, herdando os efeitos 

das medidas ortodoxas implementadas pelo seu predecessor, Castelo Branco, que fechara o 

sistema político de modo a garantir a continuidade do plano econômico. Ao mesmo tempo, 

Costa e Silva não dava sinais de que alteraria a política então vigente, que preconizava a redução 

do papel do setor público e maior participação do setor privado. O setor público, no entanto, de 

acordo com Ianni (1971, p.282), participava para garantir a recomposição das relações 

econômicas entre vendedores e compradores de força de trabalho: “Essa recomposição, no 

entanto, foi realizada segundo os interesses dos compradores de fôrça de trabalho, isto é, da 

emprêsa privada”.  

O baixo crescimento econômico, a crescente insatisfação popular pela política salarial 

desfavorável, além da pouca perspectiva de restabelecimento da ordem democrática se 

somavam e  motivavam a criação de uma frente ampla de retomada do poder às mãos civis, 

patrocinada pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, notadamente um dos apoiadores 

do golpe. 

Nesse contexto, era necessário alterar as prioridades da política econômica para se 

obter a chamada “legitimação pela eficácia”, que seria alcançada mediante reformas 

e um plano desenvolvimentista. Sendo assim, taxas maiores de crescimento deveriam 

ser obtidas através dos gastos públicos, articuladas com uma política gradual de 

controle da inflação (CRUZ, 2013, p. 38). 

Por outro lado, havia uma perspectiva favorável à retomada do crescimento econômico. 

Este, no entanto, seria ancorado ao aumento expressivo do endividamento externo. Com a 

promulgação do AI-5, o regime endureceu, caçando os direitos políticos de seus adversários, 

assumindo um caráter cada vez mais autoritário que culminaria no governo Médici. Foi neste 
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governo que o país vivenciou um grande sucesso no campo econômico, um período chamado 

milagre econômico (ou milagre brasileiro), caracterizado por uma grande elevação das taxas de 

crescimento proporcionadas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento, como descreve Cruz: 

(...) Este programa deu prioridade a grandes investimentos nos setores de siderurgia, 

petroquímica, construção naval, energia elétrica, comunicações, etc. Se no governo 

Castelo Branco era preciso combater a inflação, implantando-se reformas estruturais, 

no governo Médici, a taxa de inflação já caíra, o que indicava a existência de uma 

margem para a retomada do crescimento (CRUZ, 2006, p.38).  

A construção civil, principalmente a construção pesada, ganhou impulso através de 

grandes obras de infraestrutura contempladas pelo Estado. As obras geraram maior demanda 

por empregos, o que acabou por elevar o salário médio (e não o salário mínimo), agora não 

mais contido por uma política de controle inflacionário e, por consequência, aumentou o 

consumo. O período se caracterizou, também, pela formação de grandes conglomerados 

financeiros, o que permitiu a ampliação do crédito principalmente ao setor agrícola. Por 

conseguinte, elevou-se a oferta de alimentos, bem como sua exportação. 

As condições econômicas que se desenhavam permitiam, ao mesmo tempo em que se saía 

da crise, uma maior propensão ao endividamento externo. De acordo com Singer, o aumento 

considerável das exportações brasileiras, de forma global, possibilitou maior fluxo de recursos 

externos. 

A expansão quase explosiva das exportações brasileiras (e não só das indústrias), cujo 

valor em dólares cresceu de 1.654 milhões em 1967 para 6.199 milhões em 1973 – 

275% em seis anos ou cerca de 24% ao ano -, possibilitou uma alteração básica na 

estratégia de desenvolvimento. Ela tornou possível trazer recursos do exterior numa 

medida muito mais ampla que no passado. Para se ter idéia do seu montante basta 

observar que a dívida externa do Brasil subiu de US$ 4,4 bilhões em 1973, devendo 

ter atingido cerca de 17,3 bilhões em 1974 (SINGER, 1989, p.114-115). 

Considerando-se o cenário exposto acima, a construção de grandes obras tornou-se uma 

prática emblemática no período militar, várias delas nos anos que compreendem o “milagre”. 

Projetos como rodovia Transamazônica, usina hidrelétrica de Itaipu, ponte Rio-Niterói, usinas 

nucleares de Angra, metrôs de São Paulo e do Rio de Janeiro, etc, eram amplamente utilizadas 

pelo governo como propaganda de desenvolvimento e modernidade, na mesma proporção em 

que geravam polêmicas. 

Há que se considerar, primeiramente, a notável proximidade entre o aparelho estatal e as 

empresas encarregadas das obras no período, na figura de seus representantes e interlocutores. 

Segundo constata Campos (2014, p.310), “expressão desse fenômeno é a significativa presença 

de engenheiros em cargos estatais, inclusive de primeiro escalão, como ministros, 

governadores, prefeitos e chefes de autarquias federais e estaduais”. Ainda segundo Campos, 

na sucessão estadual de 1971, nove governadores empossados eram engenheiros, muitos deles 

donos de empresas do ramo da construção.   
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Em meio às discussões quanto à necessidade de certas obras, além de custos e impactos, 

os metrôs das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro figuravam como obras de grande demanda, 

de necessidade incontestável. No entanto, houve críticas quanto a atrasos, custo elevado, 

irregularidades, precariedade das condições de trabalho, linhas incompletas, traçados que 

privilegiam áreas nobres das duas cidades e desapropriações polêmicas. Segundo Campos 

(2014, p.369), a Camargo Corrêa, maior empreiteira do país, ganhou a concorrência ao lote 

mais caro do metrô de São Paulo, a linha Vale do Anhangabaú-Sé apresentando, 

intencionalmente, uma técnica de escavação imprópria para a cidade de modo a justificar o 

preço fictício. Posteriormente, a empreiteira ganhou aditivos para utilizar a técnica correta, bem 

mais dispendiosa.  

As obras do metrô do Rio de Janeiro tiveram andamento mais moroso, não somente pela 

maior dificuldade geológica ou pela menor capacidade financeira do estado mas, segundo 

Campos (2014, p.360), pela retaliação político-financeira ao estado, que à época era governado 

pelo partido de oposição. Havia dificuldade para obter financiamentos no governo Médici, 

segundo informa Campos (2014, p.370), “sendo o maior responsável por isso o ministro Delfim 

Netto, que, ligado aos empreiteiros paulistas, priorizava os créditos, sobretudo alemães, para o 

Metrô-SP”. As obras no metrô do Rio de Janeiro só ganharam celeridade no governo Geisel, 

com a liberação de empréstimos federais e estrangeiros, e com Faria Lima assumindo o governo 

do estado. Além disso, a ligação entre o centro e a zona Sul foi considerada prioritária. 

A escolha da ligação entre zona sul e centro da cidade como linha prioritária repetia 

um padrão vivido no Rio durante a ditadura, com prioridade dada às intervenções no 

núcleo urbano, como obras de saneamento (entre 1975 e 1977, a zona Sul absorvia 

80,5%dos investimentos de esgoto na cidade), a perimetral, a ponte Rio-Niterói, os 

túneis Rebouças e Santa Bárbara, o emissário submarino de Ipanema e interceptador 

oceânico, o aterro do Flamengo, o viaduto Paulo de Frontin e a autoestrada Lagoa-

Barra, além das remoções em favelas da região e expulsão de sua população para 

subúrbios distantes da zona Oeste e Norte (CAMPOS, 2014, p.370-371). 

O exposto acima serve de explicação para o contraste existente ente a pujança da 

infraestrutura das zonas mais ricas da cidade do Rio de Janeiro em comparação ao abandono e 

negligência das zonas mais pobres, contraste pré-existente e ainda mais acentuado durante o 

governo militar. Ainda sobre a questão do favorecimento político, a interrupção repentina dos 

empreendimentos nos dois estados, no ano de 1983, coincide com o provimento de ambos os 

cargos de governador pelo partido de oposição.  

Juntamente com a construção de hidrelétricas, a construção de estradas foi a principal 

atividade das empreiteiras brasileiras, o que reforçava um processo de continuidade do 

paradigma lançado pelo governo de Juscelino Kubitschek de priorização do transporte 

rodoviário. Neste paradigama inclui-se também um considerável endividamento externo via 
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órgãos como Bird, BID e Eximbank, além do favorecimento de determinados setores do 

mercado.  

O governo Médici, principalmente, contemplou não só a ampliação das vias existentes no 

Centro-Sul, mas também a abertura de novas no Norte, assim como o fez Juscelino. A versão 

oficial fazia menção à necessidade de se explorar recursos da região que seriam prioritários ao 

desenvolvimento do país. No entanto, variados interesses corroboravam para a incursão das 

rodovias nas terras do Norte, como explica Campos: 

Essas rodovias agregavam diferentes interesses: de empresas minerais desejosas de 

acesso às jazidas da região, com vias para escoamento da produção; interesses 

fundiários e agrários que viam possibilidades de expansão agrícola e especulação com 

a terra; um elemento geopolítico e estratégico, com princípios de defesa e povoamento 

de regiões “desabitadas” e da região de fronteira; e, por fim, e não menos importante, 

as empreiteiras, aliadas às fabricantes de equipamentos e de automóveis, pressionando 

e influindo na implementação desses projetos (CAMPOS, 2014, p.379-380). 
Dentre as principais estradas construídas no período militar estão a Transamazônica 

(5.500 km), a Belém-Brasília (1.790 km), a Perimetral Norte (2.586 km), a Cuiabá-Santarém 

(1.640 km), a Manaus-Porto Velho (814 km) e a Brasília-Acre, projeto do final dos anos 1950, 

parcialmente implantada pelos militares. 

Segundo Campos (2014, p.380), a Transamazônica, mais especificamente, orientava-se 

de acordo com as prerrogativas da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), com a 

integração da malha viária brasileira, de modo a escoar a produção do interior do continente 

para os portos do Atlântico e do Pacífico. Além disso, uma rodovia que cortasse o continente 

de Leste a Oeste estava diretamente relacionada à Área Latino-Americana de livre Comércio 

(Alalc). Paralelamente, um plano coordenado pela Companhia Vale do Rio Doce e pela U.S 

Steel para a exploração de reservas de ferro, bauxita, manganês e ouro, previa a construção de 

uma rodovia que cruzasse a América do Sul, cujo traçado interligasse os portos dos dois 

oceanos, passando pela Serra Pelada, Carajás e Rio Madeira, regiões abundantes em recursos 

minerais. Outros grupos interessados na construção da estrada eram fazendeiros e construtoras. 

Sobre estes últimos, curiosamente, constata-se que seus interesses imiscuíam-se aos supostos 

interesses nacionais, uma vez que, segundo Campos (2014, p.380), os empreiteiros estavam 

bem representados nas figuras de Mário Andreazza e Eliseu Resende, ministros de suma 

importância. A versão oficial do governo Médici, no entanto, justificava a construção da estrada 

como a solução para os problemas relativos à seca no Nordeste, de modo a fixar o homem 

nordestino nas suas margens. Aliás, o Programa de Integração Nacional (PIN) previa um projeto 

de colonização e reforma agrária. Segundo Campos, não foi o que ocorreu efetivamente: 

Novas culturas foram introduzidas, como cana-de-açúcar, e o foco seria o 

abastecimento local e de regiões próximas. Apesar do discurso de que isso beneficiaria 

o pequeno produtor, o que se viu majoritariamente foi a compra de terrenos por 
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grandes empresas domésticas e estrangeiras, como Brascan, Volkswagen, British 

Petroleum, Anglo-American, Bozano Simonsen e empreiteiras como Andrade 

Gutierrez, que compraram terras na Amazônia e fizeram especulação imobiliária, às 

vezes revendendo-as ao governo por preço mais elevado do que o gasto na compra 

(CAMPOS, 2014, p.382). 

O primeiro trecho, de 1.290 km foi leiloado prioritariamente a empreiteiras que já tinham 

experiência em obras na Amazônia, beneficiando a Queiroz Galvão e a Mendes Júnior. No 

segundo leilão foram contempladas a Camargo Corrêa, a Rabello e a Paranapanema. A 

inauguração do primeiro trecho se deu em 1972. Em 1974 as obras foram paralisadas devido à 

crise do petróleo, e seu asfaltamento adiado. Sem asfalto, a rodovia funcionava apenas seis 

meses por ano, devido às chuvas, o que dificultou a vida dos poucos agricultores assentados. 

Foi denunciada a evasão de ouro e madeiras nobres, além de ataques aos povos indígenas, sem 

contar as doenças que atingiram operários e assentados. A Transamazônica nunca foi terminada, 

sendo considerada um grande fracasso mas, de acordo com Campos (2014, p.383), “a rodovia 

representou grande possibilidade de lucro para  empreiteiros, e não à toa, nas competições 

internacionais para obras rodoviárias em regiões de florestas equatoriais e outros lugares 

inóspitos, as empreiteiras brasileira passaram a ter vantagem dali por diante”. 

Ainda no caso do transporte rodoviário, os governos militares primaram pela construção 

de vias elevadas que além de encarecerem os projetos, contavam com os protestos da população 

moradora das regiões impactadas, cujos imóveis sofreram desvalorização. O desenvolvimento 

de infraestrutura através da imposição causou a degradação de locais como o porto do Rio de 

Janeiro, após a construção da Avenida perimetral, e a área central de São Paulo, com a 

construção do elevado Presidente Costa e Silva (Cebolão). 

Dentre todas as chamadas “obras de arte”, segundo informa Campos (2014, p.373), a mais 

polêmica foi a ponte Rio-Niterói. Para financiar o empreendimento, NCr$ 254 milhões viriam 

do Tesouro, do Fundo Rodoviário Nacional e do lançamento de Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro nacional (ORTN), além de NCr$ 114 milhões  via empréstimo de bancos ingleses, 

condicionados pela participação britânica na concorrência e compra do aço especial do vão 

central da Inglaterra. Para pagamento das dívidas, previa-se a cobrança de pedágio por 20 anos.  

A participação britânica na concorrência, no entanto, ficou vedada, segundo Campos 

(2014, p.374), devido às altas exigências impostas, “o que correspondia à diretriz do governo 

Costa e Silva”. Ganhou a concorrência o Consórcio Construtor Rio-Niterói. Após atrasos e 

acidentes envolvendo a morte de operários, o DNER rescindiu o contrato com o consórcio, que 

já havia recebido NCr$ 190 milhões. O segundo consórcio, liderado pela Camargo Corrêa, foi 

convocado e novo contrato foi assinado em 1971, no valor de Cr$ 320 milhões. Foi criada uma 

estatal para gerir a obra, a Ecex, subordinada ao DNER.  
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A queda do módulo do elevado Paulo de Frontin retirou do consórcio a empreiteira 

Sobrenco, permanecendo somente a Camargo Corrêa, a Rabello e a Mendes Júnior. As 

fundações da ponte, segundo Campos (2014, p.377), tiveram que começar do zero. Mas os 

problemas continuaram, como a falta de segurança, ocasionando acidentes (alguns mortais) e 

doenças nos operários. Resolvida a parte mais complexa da obra, as fundações, esta seguiu com 

maior celeridade, de modo que fosse concluída até o último dia do governo Médici. Em 1974, 

a 11 dias da entrega do cargo, Médici inaugurou a ponte. Depois de construída a ponte, a Ecex 

explorou o pedágio e passou a atuar no setor de pontes e obras, gerando acusações de 

concorrência desleal por parte dos empreiteiros. 

Com a ponte entregue, o seu uso passou a ser intenso, dado o modelo rodoviário e a 

prioridade dada à produção de automóveis. As projeções de tráfego se referiam a 20 

mil, mas logo passavam ali 100 mil veículos por dia, sendo que a projeção de pagar o 

financiamento da obra em 20 anos de cobrança de pedágio acabou sendo cumprida 

em oito. Mesmo assim a Ecex continuou cobrando pedágios e, em 1994 foi privatizada 

(CAMPOS, 2014, p.378). 

Constata-se, portanto, que enquanto algumas obras de infraestrutura construídas no 

período militar foram motivadas por sua real necessidade, outras, no entanto, ganharam 

motivação devido à influência de grupos de interesse estabelecidos dentro dos órgãos 

governamentais, exercendo pressão política para a sua contemplação. Não se trata, aqui, de 

contestar a natural criação de oportunidades que obras de infraestrutura trazem à sociedade e 

ao mercado da construção pesada, situação previsível e até mesmo desejável. Trata-se de 

evidenciar o caráter nefasto da criação de necessidades infraestruturais paralelas às já 

existentes, descompromissadas com o interesse geral e concorrendo para o aporte de capitais, 

sejam eles internos ou externos. Constata-se, da mesma forma, que também as obras necessárias 

sofreram problemas relacionados à ética durante a sua realização, seja por questões de 

favorecimento pessoal ou por questões políticas. Também é uma constatação que a questão 

social foi negligenciada e não se constituía como uma importante premissa na escolha de 

projetos de infraestrutura do período. 

No ocaso do regime, as leituras feitas dos projetos dos anos 70 incorporaram críticas 

que vieram em diferentes frentes. Do exterior as acusações incidiam sobre os efeitos 

ambientais da industrialização acelerada e de empreendimentos que poluíam a 

natureza. Movimentos sociais atacavam as prioridades desses grandes projetos e 

sinalizavam o seu impacto social. Do próprio ministério, vinham críticas à escolha das 

grandes obras, como se referiu o ministro Cloraldino Severo: “O Brasil construiu 

algumas pirâmides que nos levaram à crise econômica atual, obras faraônicas e 

desnecessárias que fazem hoje todo povo sofrer. (...) o povo não come eclusão, o povo 

não mora em eclusa e nem em obras faraônicas, como auto-estradas desnecessárias e 

rodovias suntuosas (CAMPOS, 2014, p. 368). 

Conclui-se, portanto, que a infraestrutura no período militar operou segundo um sistema 

no qual a disposição externa para o financiamento e a manutenção da dependência eram 

recepcionadas pela opção de capitalismo associado, que vigorou de forma geral nos governos 
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militares, tendo na outra extremidade a demanda gerada por grupos internos, poderosos na sua 

associação com o Estado, bem como as demandas legítimas de uma economia em crescimento. 

Conclui-se, também, que da mesma forma que a centralização do poder proporcionado pela 

ditadura deu andamento a diversos projetos de infraestrutura que em ambiente democrático 

talvez não tivessem êxito, colaborou para equívocos e fracassos consideráveis na área. 

 

7.4. CENÁRIO ECONÔMICO APÓS O MILAGRE 

O ponto de partida do chamado “milagre econômico brasileiro” foi o Programa de Metas 

e Bases para a Ação do Governo para o período 1970-1973. Atrelava-se a este documento o 

novo orçamento plurianual para o período 1971-1973, além do primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND), a se implementar entre 1972 e 1974. É a este primeiro plano que 

estão associadas as grandes obras de infraestrutura, tanto na elaboração de projetos como na 

implementação de obras.  Além da ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, as 

hidrelétricas de três Marias e de Itaipu, a primeira central nuclear em Angra dos Reis, entre 

outras, o plano contemplava a expansão da siderurgia, do setor petroquímico, dos corredores de 

exportação, da construção naval, da mineração e das comunicações.  

Um segundo Plano Nacional de Desenvolvimento foi estabelecido para um período mais 

amplo, de 1974 a 1979, no governo Geisel. Este plano propunha mudanças estruturais e 

estabelecia metas ambiciosas para os índices nacionais de desenvolvimento: 

Ele traçou o perfil do Brasil como uma grande potência emergente e fixava a renda 

per capita acima de mil dólares em 1979, ou seja, o dobro da renda média nos 

primeiros anos da década anterior. Já em 1977 previa um PIB superior a 100 bilhões 

de dólares, conferindo ao Brasil a posição de oitavo mercado mundial, ao passo que o 

comércio exterior, previsto alcançar nas duas direções a cifra de 40 bilhões de dólares, 

seria quinze vezes o registrado em 1963 (ALMEIDA, 2006, p.214). 

De forma inovadora, Incluía-se também nas pretensões do documento a formulação de 

dois planos básicos de desenvolvimento científico e tecnológico, além do primeiro plano 

nacional de pós-graduação. Sobre o item comércio exterior, mais especificamente, é necessário 

pontuar que em meio ao choque do petróleo deflagrado em 1973, o Brasil importava, à época, 

dois terços do combustível que consumia, o equivalente a 48% de toda a energia que utilizava. 

Segundo Furtado (1983, p.44), “o sistema industrial funcionava a plena utilização de sua 

capacidade num momento em que se passava de uma fase de persistente melhora nos termos 

do intercâmbio externo (+20 por cento entre 1967 e 1973) para outro de brusca degradação”. O 

plano, portanto, apostava alto diante de um quadro externo desfavorável decorrente de um 

choque adverso e uma economia vulnerável. Em contrapartida, de acordo com Almeida (2006, 

p.215), do ambiente externo também viria grande parte do financiamento para os 
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empreendimentos produtivos, sendo aplicados principalmente em empresas estatais como 

Eletrobras, Petrobras, Siderbras, Embratel, além de outras. Estes aportes, aumentaram 

sobremaneira o volume da dívida externa. Furtado (1983, p.44) explica que diante de uma 

situação de rigidez de oferta e da possibilidade de endividamento externo, criou-se uma falsa 

euforia de que a situação de crise era passageira e que tudo continuaria como antes. Furtado 

ainda pontua que “as empresas públicas e privadas foram incitadas a buscar recursos no exterior 

para cumprir metas de um plano de desenvolvimento excessivamente ambicioso, assumindo o 

Estado a responsabilidade cambial” (FURTADO, 1983, p.49). Conforme a sua programação, II 

PND previa auferir resultados positivos na década seguinte, mas não foi o que ocorreu, segundo 

explica Almeida: 

(...) já a partir de 1976 ele começou a enfrentar problemas operacionais. Outras 

insuficiências se revelariam no não fechamento da dependência tecnológica e no não 

tratamento da questão social, ou distributiva. O segundo choque do petróleo, em 1979, 

acarretou a regressão do alto desempenho econômico observado até então, bem como 

o declínio da própria noção de planejamento econômico, antes mesmo que a crise da 

dívida externa mergulhasse o Brasil numa longa fase de baixo crescimento e inflação 

elevada (ALMEIDA, 2006, p.216). 

Não estranhamente, a crise da dívida externa em 1982 aliada a um período de escalada 

inflacionária, bem como ao movimento pelas eleições diretas à presidência da república, 

marcaram o fim do período militar. Também chegava ao fim um modelo de desenvolvimento 

caracterizado pela prática de “fugir para a frente”, que agora tornava-se impeditiva até que se 

estabilizasse a economia e se permitisse novamente ao país almejar planos de desenvolvimento 

econômico e, na melhor das hipóteses, social.  

Existe presentemente no Brasil certo consenso, entre os próprios grupos dominantes, 

de que o estilo de desenvolvimento que se impôs com a industrialização produziu 

desigualdades sociais que se traduzem num fosso cada vez mais profundo entre uma 

minoria privilegiada e uma considerável massa rural e urbana. Também se reconhece 

que o regime autoritário implantado em 1964 agravou essa tendência à polarização 

social. A preocupação de reorientar o estilo de desenvolvimento se manifesta no 

discurso político mesmo daqueles que foram os maiores beneficiários do processo de 

concentração da riqueza e da renda, traindo ansiedades. No plano econômico, o 

modelo passou a ser criticado não tanto pelo seu sentido anti-social mas por sua 

tendência evidente a engendrar desequilíbrios externos e internos. A doutrina ingênua 

e malandra de que bastava aumentar o “bolo” para beneficiar a todos num futuro ao 

alcance da mão mereceu o repúdio geral. E esmaeceu a fé nos tecnocratas como 

gestores ideais da coisa pública (FURTADO, 1983, p.58-59). 
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8. CONTEMPORANEIDADE 

8.1. PROBLEMAS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO POR PARTE DO ESTADO 

Os debates sobre projetos de desenvolvimento do passado tendem ao enaltecimento da 

audácia de seus autores, bem como da crítica aos seus excessos. A eterna discussão entre erros 

e acertos parece não encontrar consenso, visto que é possível olhar uma questão sobre diferentes 

ângulos e, da mesma forma, expressar diferentes opiniões. A questão do desenvolvimento 

envolve um plano ideológico e filosófico, diferentemente da infraestrutura, a qual se encontra 

no plano das ações, embora seja pelo primeiro orientada. E é no plano das ações que se chama 

à responsabilidade o Estado, na figura do governo, e se questiona o modo pelo qual gerencia, 

fiscaliza e adota medidas corretivas no que tange a assuntos relativos à construção e à operação 

da infraestrutura. 

Os questionamentos também dizem respeito às expectativas que se criam sobre um Estado 

moderno e reformado, se a sua gestão condiz com as prerrogativas que motivaram o seu 

reaparelhamento. Neste contexto, Lustosa da Costa (2010, p.240) pontua que “as reformas 

realizadas nos últimos anos obedecem, sobretudo, ao imperativo orçamentário, ou seja, são 

feitas principalmente para reduzir gastos”, elencando entre as estratégias principais para este 

fim “a reforma gerencial, orientada para o aumento da eficiência dos serviços públicos”.  

Seja por razões de natureza econômica ou por imposição da dinâmica organizacional, 

o aparelho de Estado brasileiro, politicamente construído, expandiu-se e diversificou-

se, promovendo a primeiro plano o problema de sua administração, reforma e 

controle. Cabe, também, vigiá-lo em suas tendências centralizadoras e patologias 

latentes (SANTOS, 2006, p.47). 

Vale, portanto uma passagem em revista sobre algumas ações de responsabilidade do 

Estado, de modo a se verificar se este, na figura de seus órgãos, realiza a contento suas 

atribuições.  A questão se estende desde a contratação entre as empresas e o Estado até a atuação 

de órgãos governamentais na fiscalização e no controle. 

Segundo informa Juliano Basile em notícia veiculada pelo Jornal Valor Econômico, de 

11, 12 e 13 de abril de 2015, o Ministério da Fazenda encaminhou no dia 10 de abril um parecer 

à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com críticas ao modelo de concessões 

ao transporte rodoviário interestadual de passageiros.  

De acordo com a Secretaria de Acompanhamento Econômico da Fazenda (Seae), a 

proposta de regulamentação do setor feita pela ANTT impõe uma série de barreiras à entrada 

de novas companhias no setor. O modelo diminuiria a competição, uma vez que menos 

empresas participariam da concorrência pelas linhas de ônibus, ocasionando preços mais altos 

para as passagens. A referida publicação apurou que técnicos da própria ANTT ficaram 
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descontentes com as normas aprovadas pela cúpula da agência, alegando que medidas que 

haviam sido debatidas internamente no intuito aumentar a concorrência no setor não constam 

na regulamentação.  

Dentre as regras do novo modelo, a ANTT estabelece um regime de transição do antigo 

modelo para este, no qual as mesmas empresas que já atuam no mercado continuariam a prestar 

o serviço. A agência defende, ainda, que empresas que pretendem entrar nesse mercado só 

poderão fazê-lo após quatro anos. Propõe fixar, inclusive, uma divisão de mercado, 

impossibilitando que empresas menores atuem em linhas com grande demanda de passageiros. 

Além disso, as novas entrantes devem ter capital social variando entre R$ 2 milhões e R$ 15 

milhões, o que para o Ministério da Fazenda é uma medida restritiva, uma vez que as empresas 

de menor porte terão que comprovar maior capital social em relação à frota de ônibus. Deverão 

ainda, estas empresas, demonstrar "viabilidade operacional no sentido de que a presença delas 

não dificultará financeiramente a atuação daqueles que já atuam no setor". Não suficiente, 

segundo a publicação, a agência ainda quer que seja permitida a compra de "passagens para 

viajar de pé por até 75 quilômetros e cobranças em terminais de passageiros que dificultam a 

entrada de novas competidoras". 

Embora o caso acima manifeste a atuação de uma entidade governamental, como o é o 

Ministério da Fazenda, na defesa do interesse público, expõe, por outro lado, situação em que 

uma agência governamental que deveria regular e fiscalizar o serviço em questão, sucumbe a 

interesses particulares, favorecendo a criação de um oligopólio. A evidência corrobora com o 

que dispõe Lustosa da Costa: “políticas de regulação implementadas por agências autônomas 

podem ser afastadas das interferências políticas, mas nunca o são totalmente dos interesses que 

elas representam” (2010, p.243). Ficam comprometidas, portanto, as perspectivas de melhores 

contratos de concessão, uma vez que há intenção de limitar a participação de concorrentes. 

Compromete-se, por conseguinte, a modicidade das tarifas e a qualidade do serviço oferecido.  

Solução tida como promissora em uma nova associação entre o ente público e o privado, 

as Parcerias Público-privadas (PPPs) chamam à atenção sobre a parte que cabe a ambos os 

parceiros. Considerando-se primeiramente a lógica de que o governo deve conceder uma série 

de vantagens de modo a se criar a atratividade necessária ao capital privado, uma vez que as 

atividades envolvidas, em tese, despertam pouco interesse, acaba-se por recriar conjuntura 

semelhante à verificada na fase de privatizações.    

(...)o esgotamento do processo de privatizações foi impulsionado pela reduzida 

experiência do Estado em regulação, como também em virtude de um desapontamento 

quanto ao número reduzido dos canais de financiamentos privados no Brasil. A 

preponderância do financiamento estatal da atividade econômica nacional implicou 

que grande parte das firmas privatizadas dependessem, em última instância, dos 
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bancos estatais (COELHO; MARTINS, 2006 apud LIMA; COELHO, 2015, P.271). 

De modo a ilustrar facilidades concedidas, ou melhor, omissões permitidas diante da 

baixa exigibilidade contratual em PPPs, o estado mais desenvolvido da federação serve bem 

como amostra de como se realiza esta modalidade no país. Lima e Coelho (2015), em pesquisa 

realizada com base em 15 contratos de PPPs no estado de São Paulo, analisaram 17 fatores de 

risco para os contratos, quanto à alocação dos fatores de risco (se ao ente público, se ao privado, 

ou se a ambos e em que proporção), e quanto às medidas de mitigação para estes riscos. Em 

100% dos contratos não foram identificadas medidas de mitigação para o risco de qualidade do 

serviço, embora prevejam a responsabilidade do ente privado (com exceção de um único 

contrato no qual a alocação sequer foi mencionada). Isto significa que, constatada a má 

qualidade de um empreendimento, há um campo aberto à disputa judicial para a solução do 

problema ou, numa outra hipótese, a aceitação da solução oferecida pelo ente privado. Lima e 

Coelho (2015, p.289) confirmam esta prerrogativa: “a possibilidade de litígios fica patente nos 

termos de nossa tradição jurídica codificada, uma vez que a interpretação da maior parte das 

cláusulas examinadas não se baseia em legislação emitida, no que tange ao tema de alocação e 

mitigação de riscos”. Em suma, o ente público, do qual se espera medidas que assegurem a 

proteção do bem público, manifestas no contrato de parceria, permite brechas imediatamente 

na gênese da parceria com o ente privado, e em favor deste.  

(...) é possível inferir que há evidências de que os parceiros privados arcam com baixa 

participação na assunção de riscos associados a obras de infraestrutura na modalidade 

de financiamento por meio de parcerias público-privadas, seja em face do arcabouço 

legal protetivo para ocorrências imprevistas, seja porque se garantem de antemão 

indexações nos preços ou tarifas, ou ainda porque se permite textualmente o 

mecanismo de reequilíbrio financeiro, sem definições claras sobre sua aplicação 

(LIMA; COELHO, p.288). 

A concessão de facilidades de contratação, tendo como exemplo o regime especial de 

licitações pela Petrobras, regime este regulamentado pelo decreto presidencial nº 2.745/98 e 

não vinculado ao disposto na lei 8.666 (lei das licitações), parece tratar-se de caminho 

pavimentado para a atração de empresas inidôneas, além de conferir ao gestor público um poder 

nem sempre compatível com as prerrogativas de lisura que devem pautar o processo licitatório.  

Isto posto, segundo informa o artigo da revista Infraestrutura Urbana do período de maio 

a junho de 2015, determinação do TCU exige que a Petrobras abandone seu Procedimento 

Licitatório Simplificado e adote a Lei das licitações em todos os contratos. Ademais, as 

empresas licitantes passariam a ser obrigadas a apresentar fundamentação técnica para os preços 

apresentados, além da "padronização das informações mínimas necessárias para viabilizar o 

julgamento das propostas". O TCU julga ilegal o decreto 2.745/98 com base em auditorias 

realizadas em 2011 no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). Ainda segundo 
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a publicação, o TCU exige a elaboração de uma matriz de risco aos contratos, definindo 

objetivamente a responsabilidade das empresas contratadas, além de maior detalhamento dos 

orçamentos para basear estimativas de preços. As recomendações visam garantir "segurança 

jurídica, julgamento objetivo, isonomia e eficiência na busca pela melhor proposta nas 

contratações”. A Petrobras, por sua vez, abriu um pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal 

Federal, alegando que ao declarar a ilegitimidade constitucional de um decreto, o TCU excede 

suas competências.  

O fato expõe, ainda, uma outra questão: apesar de se ter observado a atuação do TCU 

como órgão fiscalizador do governo, independente do desfecho que será dado ao caso, cabe 

aqui ressaltar que a iniciativa de declarar a ilegitimidade do decreto 2.745/98 acontece no calor 

das revelações da Operação Lava Jato, o que põe em dúvida a eficiência do referido órgão, uma 

vez que, conforme informou o artigo, a determinação do Tribunal tem amparo em auditorias na 

contratação de obras realizadas pela Petrobras no ano de 2011. 

De qualquer modo, a ação corretiva reclamada pelo TCU deriva da constatação de que o 

decreto 2-745/98 é por demais permissivo, tendo na rigidez da lei 8.666 uma perspectiva de 

maior controle sobre as contratações da Petrobrás. Por outro lado, se o tratamento contra 

supostos excessos e abusos é o enrijecimento da legislação, a referida lei das licitações  também 

é alvo de críticas nesse aspecto. 

Werneck e Kotait (2015) atentam para os resultados ruins que o formalismo da legislação 

de contratações públicas provoca. Segundo apregoam, enquanto a rigidez da lei impõe 

limitações aos bons gestores, por outro lado ela se mostra ineficaz para impedir desvios 

daqueles que queiram cometê-los. Em entrevista a Rosalvo Streit, da agência CNT de notícias, 

Paulo Resende, da Fundação Dom Cabral cita como exemplo desta dicotomia a pouca 

exigibilidade de detalhamento nos projetos, apesar da rigidez da lei. 

“O Brasil é o país dos aditivos, ninguém quer saber o detalhamento do projeto. Os 

brasileiros entram às cegas na concorrência ou licitação e, depois, quando vão 

desenvolver o projeto executivo, enfrentam dificuldades e precisam ficar aditivando 

os orçamentos. Essa é uma prática brasileira que precisa acabar. Na China, os projetos 

não são executados antes que se conheçam as suas dificuldades ou variáveis 

técnicas.”(STREIT, 2014) 

Werneck e Kotait informam, ainda, que a ênfase dada pela lei 8.666 pressupõe que 

seleções que utilizam outros critérios são indesejáveis, entendimento reforçado, segundo eles, 

pelos tribunais e tribunais de contas. Chamam a atenção para a relação desarmônica que se cria 

entre as partes, onde a desconfiança traz consequências ao custo e ao andamento da contratação, 

e em cujo precedente se cria uma praxe. 

(...) é criada uma cultura de entrincheiramento entre contratante e contratado, em que 

a assimetria de informações torna-se vantajosa e uma arma em litígio futuro. Nesse 
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cenário em que uma parte ganha e a outra perde, disputas e litígios –  e respectivos 

gastos e atrasos –  são vistos como parte do negócio (WERNECK; KOTAIT, 2015, 

p.80). 

 

8.2. INTERESSES DAS NAÇÕES DESENVOLVIDAS E A QUESTÃO DA DEPENDÊNCIA 

Os esforços impetrados no passado para imprimir guinadas desenvolvimentistas ao país 

diante da pouca disponibilidade de recursos do governo e da pouca disposição da iniciativa 

privada brasileira, ensejou a participação de capital estrangeiro em diversos momentos, como 

foi visto anteriormente. Situações de crise, inclusive de origem externa, tornaram-se grandes 

oportunidades para o capital financeiro, diga-se, também de origem externa. As ações que 

motivavam o comprometimento externo brasileiro estavam ancoradas no objetivo maior de 

alterar os rumos econômicos do Brasil, de modo a se realizar por intermédio da indústria a 

caminhada para o desenvolvimento, rompendo com seu caráter agrário-exportador herdado da 

colônia. O Brasil almejava, desta forma, seguir o exemplo das nações Desenvolvidas (centrais), 

notadamente industrializadas, para as quais se constituía fornecedor de matérias primas, 

subvertendo seu papel na divisão internacional do trabalho. 

Foi constatado, também, que não houve caminho pavimentado para a liberação de capitais 

externos ao país, algo que, à primeira vista, gera uma certa incoerência que transcende o simples 

negócio de emprestar capital a juros. Da parte do credor, condições foram impostas e 

contrapartidas foram exigidas, conjunturas políticas das diferentes épocas foram consideradas, 

oportunidades maiores no futuro foram vislumbradas. Tudo isto foi devidamente equacionado. 

Da parte do devedor, o foco total no objetivo, a industrialização, contribuía para que se 

relegassem os questionamentos sobre o endividamento excessivo a segundo plano, como algo 

que o desenvolvimento resolveria.  

Também a questão de infraestrutura, como desdobramento dos planos de 

desenvolvimento, caminhou dependente das condições do credor. Em retrospecto, assim foi 

com Vargas, quando do empréstimo ao setor elétrico, com Juscelino, para dar estimulo às 

indústrias automobilística e de combustíveis, prosseguindo com os militares, que seguiram a 

mesma cartilha quando da construção das megaobras. A dependência brasileira junto a governos 

e organismos de crédito internacionais era evidente. 

Juscelino Kubitschek, dentre outros chefes de Estado, não cria no subdesenvolvimento 

como uma condição orquestrada, declarando certa vez que “Não somos subdesenvolvidos 

porque devêssemos sê-lo ou porque não tenhamos condições de deixar de sê-lo.” (LIMOEIRO-

CARDOSO, 1978, p.95). No entanto, Limoeiro-Cardoso expõe a resignação de Juscelino com 

os credores externos, mais especificamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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(BID). 

Juscelino se lamenta, contudo, de que organismos como este [BID], talvez em função 

da espécie de controle que exercem, nem sempre consigam cooperar efetivamente 

com os projetos de desenvolvimento, por não compreenderem o quanto de novo existe 

nas regiões subdesenvolvidas e, assim o que de novo elas propõem como medidas 

capazes de recuperar suas deficiências (LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p.175). 

Na sequência, trecho de discurso feito por Juscelino e compilado por Limoeiro-Cardoso 

no qual o presidente, já distante do cargo, constata objetivos maiores dos organismos 

internacionais de crédito no intuito de manter a dependência. 

”Tivemos de lutar com a incompreensão de muitos, de dentro e de fora do país. Essa 

luta mostrou que mesmo certas organizações internacionais financeiras e econômicas 

têm de fato, além dos objetivos confessados, alguns outros, que repelimos, entre os 

quais o de manter povos em atraso, a fim de terem mercado para sua produção.” 

(LIMOEIRO-CARDOSO, 1978, p.175) 

Desta forma, foi possível às nações desenvolvidas, que já exerciam sua hegemonia, 

garantir a manutenção do seu papel na divisão internacional do trabalho, conforme suas 

pretensões imperialistas.  Apresenta-se, no entanto, uma incoerência: é fato que o Brasil da 

atualidade é um país essencialmente urbano e industrial. O segundo maior parceiro comercial 

do Brasil são os EUA (a China é o primeiro), para os quais, segundo informa Cláudia Trevisan 

ao jornal O Estado de São Paulo em 22 de fevereiro de 2015, o país exporta mais produtos 

industrializados do que matérias primas. Mantendo-se à parte recentes alterações na conjuntura 

econômica brasileira, cabem aqui os seguintes questionamentos: será que após sucessivas 

tentativas de desenvolvimento o Brasil finalmente subverteu a divisão internacional do 

trabalho, figurando ao lado das potências industriais como protagonista? Será que as nações 

centrais equivocaram-se na sua estratégia hegemônica e acabaram por patrocinar planos de 

desenvolvimento que lhes foram desfavoráveis geopoliticamente?  Theotônio dos Santos lança 

luz sobre as mudanças nos papéis impostos pela divisão internacional do trabalho em função 

do desenvolvimento tecnológico no decorrer dos anos.  

A evolução da revolução científico-técnica parece confirmar as análises do final da 

década de 1960. Como mostrávamos naquela época, precedendo em pelo menos uma 

década a literatura sobre a “reconversão industrial”, ela favoreceu o crescimento da 

exportação nos países dependentes de desenvolvimento médio, enquanto os países 

centrais se especializavam na tecnologia de ponta, geradora de novos setores de 

serviços voltados para o conhecimento, a informação, o lazer e a cultura (DOS 

SANTOS, 2000, p.37). 

No caso do Brasil, assim como em outros países da América Latina, houve de fato uma 

expansão industrial. Esta, no entanto não garantiu a paridade com os países desenvolvidos. Na 

verdade houve uma redivisão em que os países periféricos ocuparam o nicho deixado pelos 

centrais, herdando o setor de indústrias poluentes e obsoletas. Theotônio dos Santos acrescenta 

que com o advento da automação na indústria observada nos anos 1980, os países em 

desenvolvimento inseriram-se na “armadilha do crescimento econômico sem emprego” (DOS 
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SANTOS, 2000, p.38), afastando-se cada vez mais dos centros de produção científica, 

tecnológica e cultural. Mantiveram-se portanto as relações de dependência e divisão 

internacional do trabalho. Respondidas as questões anteriores, qual o interesse das nações 

desenvolvidas na infraestrutura brasileira? 

Assim, por inferência, também se estende à infraestrutura a mesma lógica, ou seja, a 

disposição das nações desenvolvidas em colaborar com projetos brasileiros de infraestrutura 

será condicionada à reciprocidade do Brasil em caminhar na direção da divisão internacional 

do trabalho estabelecida, ou seja, na garantia da hegemonia daquelas nações. Obviamente ao 

capital internacional o financiamento de infraestrutura em países emergentes será sempre uma 

boa oportunidade de negócios, mas esperam-se ponderações e manobras na direção da 

manutenção da dependência. 

 

8.3. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) 

Programas de aceleração do crescimento não são novidade no Brasil. Muito se fez no 

passado quando ambiciosos planos de desenvolvimento contemplavam mudanças nos rumos 

econômicos do país, associadas a grandes investimentos em infraestrutura que lhes dessem 

suporte. No entanto, após as iniciativas de governos como os de Getúlio Vargas, Juscelino 

Kubitschek e alguns militares, instalou-se um longo período de estagnação. Dentro desse 

contexto, o Governo Federal anunciou em janeiro de 2007 o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que consiste, em um primeiro momento, no planejamento e execução de 

grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, cujo objetivo é 

eliminar os principais gargalos que impedem o crescimento econômico, viabilizando o aumento 

da produtividade das empresas, além do estímulo ao investimento privado e a redução das 

desigualdades regionais. Em seguida o PAC trata da habitação e combina ações em outras áreas 

como educação. Os recursos iniciais para execução do PAC tinham origem prevista nos 

orçamentos das empresas estatais, no orçamento fiscal e da Seguridade Social, bem como 

provenientes da iniciativa privada.  

O programa, apresentado no segundo mandato do governo Lula, vinha com a promessa 

de estimular os setores produtivos, assim como levar benefícios sociais para todas as regiões 

do país, difundindo a ideia do retorno do Estado ao papel de condutor e promotor do 

crescimento e desenvolvimento econômico e social.  Contudo, despertou o debate entre diversos 

segmentos da sociedade quanto ao aspecto político-eleitoral do programa, bem como as 

consequências para as políticas sociais. O caráter ambicioso do PAC pressupunha um projeto 
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singular, que deveria ser pensado minuciosamente e harmonizar-se com os demais entes 

federativos, respeitando os princípios da administração pública e deixando de lado questões 

partidárias. 

 

8.3.1. Aspectos Econômicos Do PAC: 

 Primeiro Plano de Aceleração do Crescimento, PAC 1, com duração prevista de quatro 

anos (2007-2010) tinha o objetivo de estimular o investimento privado em obras de 

infraestrutura, o qual teria aporte financeiro do Estado, por meio do orçamento público das 

seguintes fontes:  Plano Plurianual, BNDES, outros bancos públicos, empresas estatais e os 

fundos de pensão de trabalhadores destas empresas. Outrossim, também incluíam as concessões 

do uso ao empreendedor privado como, por exemplo, a exploração de rodovias mediante 

cobrança de pedágio, a comercialização de energia elétrica gerada por uma usina hidrelétrica, 

dentre outros. O quadro 1 lista as medidas anunciadas pelo programa:  

 

Quadro 1 - Medidas anunciadas no lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

1.  Investimento em infraestrutura 

 

2.  Estímulo ao crédito e ao financiamento 

 Concessão de crédito da União à CEF para saneamento e habitação 

 Ampliação dos investimentos em saneamento ambiental (drenagem 

urbana/saneamento) e habitação 

 Criação do Fundo de Investimentos em Infraestrutura com recursos do FGTS 

com opção de compra de cotas por trabalhadores com saldo de FGTS 

 Elevação da liquidez do Fundo de Arrendamento Residencial (antecipa a opção 

de compra de imóvel arrendado – moradias populares) 

 Redução da TJLP (de 9,75% aa para 6,5% aa)* 

 Redução dos spreads nos financiamentos do BNDES em projetos de 

infraestrutura* 

 

3.  Melhora do ambiente de investimentos 

Regulamentação do artigo 23 da Constituição (definição das competências 
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ambientais)* 

Marco legal das Agências Reguladoras (definição de competências)* 

Lei do Gás Natural (diretrizes de acesso e fixação de preços/tarifas)* 

Reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC)* 

Aprovação do marco regulatório para o setor de saneamento* 

Abertura do mercado de resseguros* 

Recriação da Sudam e Sudene* 

 

4.  Desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário  

 Recuperação acelerada dos créditos de PIS e Cofins em Edificações (de 25 anos 

para 24 meses) 

 Desoneração de PIS/Cofins para novos projetos de obras de infraestrutura 

 Isenção de imposto de renda pessoa física do Fundo de Investimentos em 

Infraestrutura 

 Isenção de IPI, PIS/Cofins e Cide para os setores de TV digital e semicondutores 

 Isenção de IPI na compra de perfis de aço 

 Aumento do prazo de recolhimento da Previdência, do dia 2 para o dia 10, e do 

PIS/Confins, do dia 15 para o dia 20 

 Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas* 

 Reajuste da tabela de imposto de renda de pessoa física (4,5% a.a.,2007-2010)* 

 Prorrogação da depreciação acelerada, para investimentos novos até dez/2008* 

 Prorrogação da cumulatividade do PIS/Confins para construção civil até 2008* 

 Criação da Receita Federal do Brasil* 

 Implantação do sistema público de escrituração digital e nota fiscal eletrônica 

(em 2 anos)* 

 Retomada das discussões da Reforma Tributária* 

 

*  Medidas que já estavam em vigor ou em tramitação no Congresso Nacional, antes do lançamento do PAC.                                                                        

Fonte: Bedê (2008), com base no Ministério da Fazenda (2007)   

A previsão inicial de investimento do PAC era de R$ 503 bilhões para o período 2007-

2010, nas áreas de logística (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos), transporte, 
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energia (geração e transmissão de energia elétrica, petróleo, gás natural e combustíveis 

renováveis), saneamento, habitação e recursos hídricos. No final de 2008, o montante dos 

recursos destinados ao programa passou a ser de R$ 656,5 bilhões. 

Segundo Delfim Netto, em seu artigo “O PAC e os Portos” publicado no jornal Valor 

Econômico em 25 de março de 2008, um aspecto importante na execução do PAC é o 

reconhecimento que a superação definitiva dos gargalos da infraestrutura brasileira (consumida 

pela falta de investimentos nos 25 anos antecedentes) depende: 

1) de um planejamento estratégico de médio e longo prazos;  

2) do fortalecimento da regulação e da competitividade; 

3) de instrumentos financeiros adequados a investimentos de longo prazo; 

4) de parcerias entre o setor público e o investidor privado e  

5) da articulação entre os entes federativos.   

Delfim Neto ressalta, ainda, que o item 2 tem um papel decisivo, pois foi o que “permitiu 

a superação da angústia do governo diante da necessidade imperiosa de transferir certos 

serviços públicos à atividade privada”. 

A segunda fase do PAC foi anunciada pelo Governo Federal em 29 de março de 2010.  As 

realizações do PAC, bem como as projeções da segunda fase, notadamente a geração de 

empregos e salários, foram o cerne da propaganda política da candidata governista Dilma 

Rousseff. O PAC 2, com duração de quatro anos (2011-2014), incorporou novas ações de 

infraestrutura social e urbana, além de abarcar as obras iniciadas no período anterior e não 

concluídas, assim como as ainda não iniciadas. 

A segunda edição do programa (PAC 2), cujo investimento previsto é de R$ 1,59 trilhão, 

destinou R$ 955 bilhões para o período de 2011-2014 e R$ 631,4 bilhões para o período pós 

2014. O PAC 2 está dividido em seis novos grupos, os quais abrangem projetos de infraestrutura 

em todo Brasil:  

 

Quadro 2  – Projetos de infraestrutura do PAC 

Nome Abrangência Investimento Meta 

Cidade Melhor Saneamento, 

Prevenção em Áreas 

de Risco, Mobilidade 

Urbana e 

Pavimentação. 

R$ 57,1 bilhões Enfrentar os principais 

desafios das grandes 

aglomerações urbanas, 

propiciando melhor 

qualidade de vida. 
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Nome Abrangência Investimento Meta 

Comunidade Cidadã Unidades de Pronto-

atendimento (UPA) e 

Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), Creches 

e Pré-escolas, Quadras 

Esportivas nas 

escolas, Praças do 

PAC e Postos de 

Polícia Comunitária. 

R$ 23 bilhões Presença do Estado nos 

bairros populares, 

aumentando a cobertura 

de serviços. 

Minha Casa, Minha 

Vida 

Minha Casa, Minha 

Vida, Financiamento 

SBPE, Urbanização de 

Assentamentos 

Precários. 

R$ 278,2 bilhões Redução do déficit 

habitacional, 

dinamizando o setor de 

construção civil e 

gerando trabalho e 

renda. 

Água e Luz para Todos Luz para Todos, Água 

em Áreas Urbanas e 

Recursos Hídricos. 

R$ 30,6 bilhões Universalização do 

acesso à água e à 

energia elétrica. 

Transportes  Rodovias, Ferrovias, 

Portos, Hidrovias, 

Aeroportos, 

Equipamentos para 

estradas vicinais. 

R$ 104,5 bilhões 

(2011-2014) e    

R$ 4,5 bilhões 

(pós-2014) 

Consolidar e ampliar a 

rede logística, 

interligando os diversos 

modais, garantindo 

qualidade e segurança. 

Energia Geração e 

Transmissão de 

Energia Elétrica, 

Petróleo e Gás 

Natural, Indústria 

Naval, Combustíveis 

Renováveis, 

Eficiência Energética 

R$ 465,5 bilhões 

(2011-2014) e    

R$ 627,1 bilhões 

(pós-2014) 

A segurança do 

suprimento a partir de 

uma matriz energética 

baseada em fontes 

renováveis e limpas; 

Desenvolver  as 

descobertas no pré-sal, 

ampliando a produção. 
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Nome Abrangência Investimento Meta 

e Pesquisa Mineral 

Fonte: elaboração própria a partir do site “Valor on-line” e  Agência Brasil 

No PAC 2 foram reestruturados o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do 

Crescimento (CGPAC), composto pelos ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento, 

cuja atribuição é coordenar as ações necessárias à implementação e execução do PAC e o Grupo 

Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento (GEPAC), cujo objetivo é consolidar as 

ações, estabelecer metas e acompanhar os resultados de implementação do PAC. 

A princípio, o aspecto mais positivo do PAC parece ser o fator psicológico gerado com 

o próprio lançamento do programa.  Afinal, após muitos anos em que a preocupação 

central do governo federal foi manter a estabilidade de preços, conquistada com o 

Plano Real (lançado no governo anterior), pela primeira vez foi elaborado um 

documento que busca sistematizar toda uma série de ações focadas na retomada do 

crescimento do país (BEDÊ, 2008, p.38).  

Todavia, o referido autor também ressalta que “o programa como um todo, no entanto, 

carece de ações mais contundentes sobre as variáveis que afetam o crescimento econômico”.  

Por exemplo, o PAC não apresenta propostas para a melhoria da qualidade da mão-de-obra, 

desconsiderando o baixíssimo desempenho dos estudantes matriculados na rede de ensino e a 

sua piora verificada nos últimos anos.  

Ainda de acordo com Marco Aurélio Bedê, alguns aspectos positivos merecem destaque, 

como a promessa de ampliação dos investimentos em infraestrutura, saneamento e habitação, a 

revisão do papel das agências reguladoras e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

(SBDC), a regulamentação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e a revisão das 

competências ambientais, pois considera todas “medidas indispensáveis para preparar o terreno 

para um processo de expansão mais vigoroso”(BEDÊ, 2008, p.38).  No entanto, faz ressalvas 

quanto à demora dos resultados, tendo em vista que parte destas medidas depende ainda de um 

grande empenho na regulamentação, de sua efetiva implantação, bem como de eficiente gestão.  

O referido autor também aponta a necessidade de avanços no âmbito das reformas tributária, 

previdenciária e trabalhista, indispensáveis a um processo de crescimento sustentável a longo 

prazo. 

Apesar do otimismo do governo, há de se mencionar as divergências no que tange à 

efetividade e aos impactos do programa junto à sociedade brasileira.  Em alusão ao que disse 

Marcelo Braz (2007), dispõem Rodrigues e Salvador: 

...para o governo cumprir o previsto no PAC, será necessário implementar pelo menos 

um de dois mecanismos socialmente perversos:  aumentar ainda mais a carga 

tributária, que, nos moldes do que vem ocorrendo nos últimos anos, continuará a 

incidir mais pesadamente sobre a produção e o consumo, o que acabará em repasse 

aos preços de bens e serviços (tributos de caráter regressivo); ou mantidas as receitas 
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atuais, estas poderão ser redirecionadas desviando recursos das áreas sociais 

(RODRIGUES; SALVADOR, 2011, p.136). 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) apresenta, em um dos aspectos 

positivos, a pretensão de atacar as duas supracitadas lógicas de funcionamento da economia, 

considerando a expansão dos investimentos como principal ponto da política econômica.  

Todavia, o PAC ainda causa incertezas quanto ao seu financiamento, bem como a sua 

sustentabilidade a médio e longo prazos. 

Diante da restrição orçamentária do governo, o PAC prevê participação ativa do setor 

privado a fim de acelerar o crescimento econômico por meio da expansão dos investimentos, 

mas é possível questionar se essa ampla participação do setor se verificará no decorrer da 

execução do PAC devido à elevada carga tributária e às atuais condições do ambiente de 

negócios. Embora estipule a desoneração fiscal para alguns setores da economia, a mitigação 

fiscal para o conjunto prevista no PAC é muito pequena, configurando uma redução de apenas 

0,3 % na carga tributária do país. 

Alguns doutrinadores, apesar de vislumbrarem uma mudança de rumo do governo no 

PAC, destacam os limites do programa, como João Sicsú (2007), que aponta a alta taxa de juros 

como o maior obstáculo a ser enfrentado tanto na execução do PAC como para o próprio 

crescimento do país, pois eleva a dívida pública, embaraça o crescimento e reduz a 

disponibilidade de recursos para investimento público.  Segundo o referido autor, mesmo que 

o PAC represente uma visão fiscal mais desenvolvimentista, o governo ainda mantém uma 

política de estagnação econômica com juros elevados, câmbio valorizado e gastos sociais 

limitados. O histórico de juros altos no Brasil pode se inscrever como um aspecto importante 

entre os constrangimentos para a expansão da infraestrutura. Vale lembrar que juros altos no 

Brasil podem ser contados em várias décadas, recentes e passadas. 

 

8.3.2. BNDES: Principal Agente Financiador 

No PAC 1, assim como no PAC 2, o BNDES assumiu a liderança como principal agente 

financiador.  Em 2002, o Banco criou uma sociedade gestora de participações sociais (holding), 

a BNDESPAR (BNDES Participação S.A.), com objetivo de administrar sua participação no 

capital das empresas estatais e privadas de setores como papel e celulose, armamentos, etanol, 

carne bovina, construção civil e engenharia, petróleo e gás, mineração, entre outros.  O BNDES 

também criou o Programa BNDES de Financiamento ao Programa de Aceleração do 

Crescimento, que possui uma linha específica de financiamento destinado à infraestrutura.  

Contudo, além do BNDES, outros entes têm participação relevante no referido setor, tais como 



- 81 -  

empresas estatais e seus fundos de pensão de trabalhadores, apoiando financeiramente 

consórcios ou empresas na realização de empreendimentos.  

O BNDES, em seu Relatório Anual 2011, divulgou que até o referido ano a carteira na 

esfera do PAC agregou 503 projetos, que somavam investimentos no valor de R$ 327 bilhões, 

sendo que o BNDES participava de 55% do total dos projetos.  Desde o lançamento do 

Programa até o final de 2011, o BNDES investiu R$ 104,8 bilhões, sendo destinados R$ 84,512 

bilhões para os projetos do setor de energia. Neste setor a participação do BNDES, em termos 

percentuais, é de 53,02%, e no setor logístico atinge o patamar dos 62,27%. 

 

8.3.3. Balanço De Execução Do PAC 

Segundo dados do 4º Balanço Quadrimestral do PAC 2, janeiro-abril/2012, as maiores 

obras de infraestrutura do PAC tinham, no período analisado, atrasos de até 54 meses em relação 

ao cronograma original, como no caso da Ferrovia Norte-Sul e do Eixo Leste da transposição 

do Rio São Francisco. Ao se listar as obras com orçamento acima de 5 bilhões de reais, 

observava-se atrasos de, pelo menos, um ano. O balanço demonstrou, ainda, que em dez 

megaobras, que somam 171 bilhões em recursos, havia revisão dos prazos de conclusão 

previstos no cronograma. Há, no entanto, nesta categoria, exceções como as plataformas da 

Petrobrás e as hidrelétricas do Rio Madeira, que se desenvolviam dentro da normalidade e, em 

alguns casos, até de forma antecipada. Os cronogramas das usinas de Jirau e Santo Antônio, no 

entanto, estavam sob reavaliação por motivo de greves em seus canteiros. Os atrasos são 

comuns também nas grandes obras de saneamento.  De acordo com o estudo “3 Anos de 

Acompanhamento do PAC Saneamento” de abril de 2012, realizado pela ONG Trata Brasil, 

apenas 7% de 144 obras estavam concluídas e 60% constavam como atrasadas, paralisadas ou 

não concluídas.  

Há problema de greves, mas o atraso nas grandes obras pode ser atribuído a outros 

problemas, como questionamentos no processo de licenciamento ambiental e conflitos com os  

povos indígenas, do que é exemplo o acontecido na hidrelétrica de Belo Monte. 

Questionamentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de gastos não previstos no projeto 

executivo, pouco interesse da iniciativa privada (caso do trem bala), recursos no Judiciário por 

parte de concorrentes que contestam licitações e donos de terras insatisfeitos com 

desapropriações também configuram motivos de atraso. 

No ano de 2012, o Governo Federal e as empresas estatais deixaram 310 ações do 

Programa de Aceleração do Crescimento paralisadas, significando que 15 bilhões deixaram de 
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sair dos cofres públicos para investimentos relacionados ao crescimento econômico do país, 

conforme levantamento feito pela ONG Contas Abertas em 22/10/2012. 

A referida publicação relatou que na maioria das rubricas sequer foram realizados 

empenhos, a primeira fase da execução orçamentária.  No total, em 2012, 651 ações do PAC 

eram movidas pela União e empresas estatais, que somadas alcançavam o valor de 116 bilhões 

de reais, dos quais, passados nove meses do ano, apenas 63,3 bilhões foram efetivamente pagos, 

ou seja, 54,6%.  Os dados consideraram os gastos do Executivo, Legislativo e Judiciário até 

setembro de 2012, e das estatais até agosto de 2012.  O artigo ressaltou que, entre as obras 

paradas, somente 37 eram de responsabilidade das empresas estatais, mencionando que a 

principal iniciativa do PAC sem avanços era a de apoio à aquisição de equipamentos, a qual 

nada se gastou dos 1,7 bilhões de reais previstos para 2012. 

A rubrica entrou no orçamento federal de 2012 denominada de PAC Equipamentos, cuja 

previsão era de que fossem investidos 8,4 bilhões de reais até 2014 e tinha o objetivo de 

estimular o crescimento econômico por meio da compra de 8.000 caminhões, 3.000 patrulhas 

agrícolas, 2.000 ambulâncias, 8.570 ônibus, 3.591 retroescavadeiras, além de motoniveladoras, 

furgões, vagões de trem e mobiliário para escolas.  Também estava prevista a aquisição de 

máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais em municípios com até 50.000 

habitantes, cujos investimentos previstos eram de R$ 1,1 bilhão em 2012.  Contudo, nenhum 

centavo foi empenhado. 

Diante desse quadro, o Regime Diferenciado de Contratações (RDC), criado em 2011 a 

fim de ser aplicado somente nas obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas, foi estendido ao PAC, 

com a justificativa de que o referido regime permitiu a redução no tempo das licitações em 

andamento desde que foi criado.   Desse modo, a expectativa era de que o tempo dos processos 

licitatórios se reduzisse de oito para seis meses, bem como os custos das obras baixassem 15%. 

Segundo dados divulgados no 7º Balanço Quadrimestral do PAC 2, janeiro-abril/2013, o 

Governo Federal havia investido, até 30 de abril daquele ano, 557,4 bilhões no Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC 2.  O ritmo de aplicação dos recursos avançava lentamente 

e pode se mostrar insuficiente a fim de que a meta estabelecida pelo governo seja atingida, 

tendo em vista que 56,3% dos recursos previstos para o período 2011-2014 (955 bilhões de 

reais) tinham sido aplicados. 

 

No total, 18,7 bilhões vieram do Orçamento de 2013, aprovado com atraso pelo 

Congresso.  Todavia, segundo o Ministério do Planejamento, esse valor é referente ao período 

até 6 de junho e não fim de abril o que, ainda assim, representa menos de um terço do total 
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previsto para o ano, que é de 60,6 bilhões de reais. 

Conforme o balanço apresentado, 35% das ações do PAC 2 já haviam sido concluídas, 

53% estavam dentro do prazo, 9% exigiam atenção e 3% estavam em situação preocupante.  

Também foi divulgado que haviam sido investidos 472,3 bilhões de reais até dezembro de 2012 

e que, no total, o PAC 2 prevê investimentos de 1,586 trilhão de reais, sendo 631,4 bilhões para 

depois de 2014. 

O 7º balanço demonstrou também que as obras do trecho Caetité-Barreiras das Ferrovias 

Oeste-Leste e o terminal de cargas do aeroporto de Porto Alegre figuram como pontos críticos 

em termos de atrasos. O PAC 2 concluíra 1.889 quilômetros de rodovias, mas ainda faltavam 

7.349, e 555 quilômetros de ferrovias, faltando 2.576. A Refinaria Premium I, a obra mais cara 

do PAC, cujos investimentos chegam a 40,2 bilhões de reais, apresentava até então somente 

cerca de 10% das obras concluídas. A expectativa é que o primeiro módulo da refinaria comece 

a operar em 2017, ficando totalmente pronta somente em 2022 para a produção de diesel, gás 

de cozinha, nafta e querosene. 

 

8.3.4. Objetivos Do PAC Na Área De Transportes 

Na área de transportes, o PAC é um programa baseado no Plano Nacional de logística e 

transporte (PNLT). Desenvolvido desde 2006 pela parceria entre ministérios, principalmente os 

ministérios do transporte e da defesa, o PNLT foi revisado na ocasião da elaboração do Plano 

Plurianual 2012-2015, trazendo consigo projeções para o setor até 2030.  

Além de ampliar os investimentos em infraestrutura rodoviária, o plano tem por objetivo 

ampliar a participação dos modais hidroviário e ferroviário. Está prevista, dentro do plano, a 

integração de diferentes modalidades de transporte (rodoviário, ferroviário, hidroviário, 

aeroviário, etc.), a chamada intermodalidade, além de suas conexões nos diversos terminais de 

transporte. O Plano também contempla o fortalecimento da integração territorial e logística da 

América do Sul, estabelecendo conexões com os países limítrofes, através da chamada 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA).  

Segundo o Ministério dos transportes, o Plano foi elaborado conforme projeções de 

crescimento econômico dos territórios estaduais e nacional, contemplando investimentos em 

infraestrutura nos horizontes temporais de 2015 e de 2022/23 e a elaboração de subsídios para 

as diretrizes dos PPAs 2016-19 e 2020-23.  

Lançado em agosto de 2012, o Plano Nacional de Logística Integrada, visa beneficiar 

setores da economia priorizados pelo PNLT como o agronegócio, minérios, indústria da 
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transformação, e serviços e comércio, estimando investir entre 80 e 90 bilhões de reais ao longo 

de cinco anos. 

 

8.3.5. O PAC Energia E A Questão Da Sustentabilidade 

Em 2007, o governo federal, em material divulgado à imprensa sobre o PAC, afirmava 

ter chegado o momento de crescer ainda mais, enfatizando o grande potencial de expansão da 

economia brasileira e atrelando este crescimento à sustentabilidade. A Secretaria Especial de 

Portos, por exemplo, divulgava em seu site que “o aumento na aplicação de recursos em 

infraestrutura é fundamental à aceleração do desenvolvimento sustentável” (PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 2014). No entanto, críticas ao PAC, advindas principalmente de 

ambientalistas, tomaram fôlego desde o início do plano, baseadas nas observações de anos 

anteriores, indicando uma tendência que já se manifestava desde o anúncio do plano.  

Os questionamentos em relação à adoção do princípio da sustentabilidade pelo PAC 

geraram, inclusive, proposta à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

apresentada pelo deputado Antonio Carlos Mendes Thame, de modo a se realizar fiscalização 

das atividades do programa, principalmente na área de energia, garantindo, assim, a observância 

dos princípios de sustentabilidade. Constatou-se uma visão apenas quantitativa de 

desenvolvimento, marcada por ausência de premissas ambientais, como observa Gérson 

Teixeira, à época Diretor de Economia e Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente, 

idealizando o plano como um modelo “onde estão refletidos direta e exclusivamente os 

interesses do grande poder econômico” (VILANI; MACHADO, 2010, p.11).  

Segundo o governo brasileiro, os objetivos do PAC na área de geração e transmissão de 

energia elétrica são “garantir a segurança do suprimento e a modicidade tarifária da energia 

elétrica”. Entretanto, de acordo com Vilani e Machado (2010, p.12), “a questão não é apenas 

garantir o suprimento de energia, mas que haja distribuição equitativa, atendendo a população 

como um todo, eliminando os desperdícios e os privilégios nos grandes centros consumidores”. 

Segundo os autores, o governo tem poder de utilizar instrumentos para o estímulo, incentivo ou 

financiamento para a adoção de tecnologias ou sistemas de produção que apresentem 

desempenho próximo de 0% de desperdício.  

No entanto, o que impulsiona os projetos governamentais do PAC no quesito energia é o 

temor de novos apagões, de uma crise energética iminente, subvertendo os custos social e 

ambiental. Para tal análise, são listados abaixo os valores totais previstos pelo PAC na área de 

infraestrutura energética no período de 2007-2010: 
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 Geração de energia elétrica: 65,9 bilhões 

 Transmissão de energia elétrica: 12,5 bilhões 

 Petróleo e gás natural: 179 bilhões 

 Combustíveis renováveis: 17,4 bilhões  

Embora os números não correspondam aos gastos efetivamente realizados no período, 

fica evidente que, do total de 274,8 bilhões de reais previstos para energia, um percentual muito 

superior (65,1%) foi destinado a combustíveis fósseis, em contraste com os renováveis (6,3%), 

o que permite inferir, segundo Vilani e Machado, que, ao menos no plano das intenções, a 

diversificação da matriz energética não é uma prioridade do governo brasileiro, uma vez que o 

país ambiciona figurar nas negociações energéticas mundiais como grande produtor de petróleo 

e gás natural. Contraditoriamente, China e E.U.A aparecem como os países que mais investem 

em fontes renováveis de energia. Ainda segundo Vilani e Machado(2010, p.13), relatório da 

entidade americana Pew Environmental Group do ano de 2010 indica que a China investiu o 

equivalente a 62 bilhões de reais em energia limpa, o dobro dos EUA. No ranking da mesma 

entidade, o Brasil aparece em 5° lugar, atrás de Grã-Bretanha, e Espanha.  

O governo brasileiro, por sua vez, afirma priorizar alternativas sustentáveis para a geração 

de energia no PAC 2, como a implementação de um modelo de usinas hidrelétricas inspirado 

em plataformas de petróleo, reduzindo o impacto ao meio ambiente durante a construção e a 

operação, além de medidas para a promoção de eficiência energética, diminuindo a emissão de 

gases do efeito estufa. As previsões de gastos com infraestrutura energética, divulgadas em 

2010 para o PAC 2, são apresentadas no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Previsões de gastos com infraestrutura energética. 

Eixos 2011-2014 Pós 2014 Total 

Geração de energia elétrica 113,7 22,9 136,6 

Transmissão de energia elétrica 26,6 10,8 37,4 

Petróleo e gás natural 281,9 593,2 875,1 

Marinha mercante 36,7 - 36,7 

Combustíveis renováveis 1,0 - 1,0 

Eficiência energética 1,1 - 1,1 

Pesquisa mineral 0,6 - 0.6 

Total 461,6 626,9 1.088,5 

Em bilhões de reais.  
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Fonte: Vilani e Machado(2010), com base em PAC 2 (Brasil, 2010a).  

O PAC 2, portanto, direciona 80,3% dos investimentos para a área de petróleo e gás 

natural, contra 0,1% para combustíveis renováveis, dando continuidade à pequena 

diversificação observada no PAC em sua primeira fase.  

Em termos de geração de energia elétrica, as fontes hídricas participam de 85% (116,2 

bilhões) do total de investimentos (136,6 bilhões), valores correspondentes a 54 novas usinas 

hidrelétricas, dentre as quais 44 são convencionais, com potencial de 32.865 MW, e 10 do tipo 

plataforma, podendo gerar 14.991 MW. Ainda no eixo “geração de energia elétrica”, as fontes 

alternativas serão contempladas com 7% dos recursos, ou seja, 9,7 bilhões, contando com 71 

parques eólicos e três termelétricas à base de biomassa, com capacidade para gerar 1.803 MW 

e 224 MW respectivamente.  Na área de combustíveis renováveis, a previsão de investimentos 

totais destinados ao etanol e ao biocombustível é de 17,4 bilhões, entre novas usinas e dois 

alcoodutos/polidutos, tendo por diretriz assegurar a liderança do Brasil como fornecedor 

mundial de etanol.  

Constata-se, portanto, a falta de interesse na diversificação da matriz energética brasileira, 

pois tanto o PAC 1 quanto o PAC 2 se caracterizam pela concentração maciça de investimentos 

em usinas hidrelétricas, assim como na exploração de combustíveis fósseis. Neste último caso, 

diga-se, o potencial do país para fontes alternativas de energia é sistematicamente ignorado em 

prol de uma fonte de energia finita. O governo, por sua vez, destaca a necessidade de 

“consolidar as atividades existentes e desenvolver as descobertas no pré-sal, explorando as 

reservas e ampliando a produção” (BRASIL, 2010a, p.87 apud  VILANI; MACHADO, 2010, 

p.16). Os grandes investimentos na área se devem ao interesse brasileiro de inserção nas mesas 

internacionais de negociação, a partir da previsão de o depósito total de petróleo no pré-sal ser 

superior a 30 bilhões de barris, segundo dados da ANEEL em 2008, o que eleva o status nacional 

ao dos grandes produtores mundiais de petróleo.  

 

8.3.6. O PAC E O Desmatamento 

Em maio de 2007, a organização não governamental Conservação Internacional, após 

levantamento, apontou 332 áreas de grande importância para a biodiversidade da região 

amazônica que estariam ameaçadas pelas obras do PAC. De acordo com análise publicada na 

terceira edição da revista “Políticas Ambientais”, editada pela organização, as referidas áreas 

seriam cortadas por cinco estradas, causando impactos inclusive em áreas indígenas e unidades 

de conservação já criadas.  
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O desmatamento parece ser a maior preocupação. Philip Fearnside, pesquisador do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em entrevista à revista Isto é, de 

13/02/2008, afirma que “o PAC foi anunciado sem nenhum estudo prévio, sem nenhuma análise 

da área que irá ser desmatada”. Cita, como exemplo, a BR 319, ligando Porto Velho (RO) a 

Manaus (AM), contribuindo para a ampliação do quadro de desmatamento. Informa, ainda que 

atualmente 80% do desmatamento da floresta amazônica é concentrado na sua periferia, dos 

lados sul e leste mas, se as estradas forem concluídas, o centro e o norte sofrerão do mesmo 

problema. Ainda segundo o pesquisador, “também está prevista no PAC toda uma rede de 

estradas laterais ao longo dos rios Madeira e Purus, que abrirá todo aquele bloco de floresta 

intacta no oeste do estado do Amazonas. Isso muda a geografia do desmatamento”. 

A biodiversidade da região é também uma outra questão. A construção das hidrelétricas 

do rio Madeira causará impactos não mensurados pelo governo sobre os peixes, sendo o 

Madeira, um dos rios mais prolíficos em peixes na Amazônia. A migração de espécies como o 

bagre, por exemplo, será bloqueada, e os danos serão irreparáveis.  

Em matéria do site de notícias ClicRBS de 25/11/2008, o presidente interino do IBAMA 

em 2008, Bazileu Margarido, após reconhecer que as obras do PAC podem exercer grande 

pressão sobre o desmatamento da Amazônia, afirmou na época que o problema ocorre em todo 

o mundo, pois o modelo de desenvolvimento sempre representou degradação de recursos 

naturais. “O modelo de desenvolvimento capitalista é intensivo em uso de recursos naturais. No 

Brasil precisamos provar que somos capazes de promover o desenvolvimento econômico e 

social com proteção dos recursos naturais. Não é algo fácil de ser feito” (CLICRBS, 2008), 

completou. 

 

8.3.7. Considerações Gerais Sobre O PAC  

A julgar pela grande dimensão do Brasil e pelos longos anos de déficit no que tange a 

investimentos necessários para manter o patrimônio que já existe, além de criar novas fronteiras 

de desenvolvimento, qualquer que fosse a bandeira que estivesse à frente do poder e das 

decisões encontraria desafios e resistências ao se implementar políticas de desenvolvimento de 

tão grande envergadura, como as do PAC. No entanto, os partidos PSDB e PT, que estiveram 

no poder nos últimos vinte anos caracterizam-se pela pouca expressão na área de infraestrutura, 

ressalvado o referido PAC, apesar dos seus problemas. O primeiro, talvez, pelo foco na 

estabilidade econômica, que de fato possibilitou ao Brasil repensar-se como país e almejar 

perspectivas para o futuro. O segundo, em um primeiro momento, transferindo o foco para a 
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área social e, ao mesmo tempo enfrentando uma crise financeira mundial. Este último, diga-se, 

lançando o PAC sem conseguir auferir os retornos esperados no tempo desejado.  

Alguns dilemas do passado, como por exemplo a origem dos recursos a serem 

empregados, parecem estar superados. Ao mesmo tempo, chama a atenção o fato de estes 

recursos não representarem tanto risco ao capital privado, uma vez que o grande financiador do 

PAC é o BNDES, ou seja, é o governo que acaba por assumir a maior parte do risco. Por outro 

lado, um fator que se configura em um entrave, principalmente no que diz respeito à 

participação privada no PAC, é a onerosa política tributária brasileira. Da mesma forma, a 

política monetária não parece ter contornos desenvolvimentistas, uma vez que o governo 

mantém altas taxas de juros, entre as maiores do mundo.  

Outra característica que chama a atenção é a relativa negligência à questão ambiental no 

PAC. Segundo constatou-se, o plano não veio acompanhado de estudos profundos sobre o 

impacto no meio ambiente. Os documentos oficiais utilizam largamente o vocábulo 

sustentabilidade sem, no entanto, atribuir a ele sua real conotação. A única sustentabilidade que 

se constitui é a do sentido econômico, configurando os interesses de grupos economicamente 

poderosos.  No caso da geração de energia, há, no governo, a preocupação com uma possível 

crise energética, o que em parte explica o processo ecologicamente descuidado na construção 

de hidrelétricas. Da mesma forma, fontes alternativas de energia são preteridas em favor dos 

combustíveis fósseis, manifestando interesses geopolíticos por parte do governo brasileiro na 

produção de petróleo e gás.    

Acima de tudo, o PAC é uma amostra precisa de como se gerencia no Brasil. Ao se fazer 

um balanço do desenvolvimento das ações do PAC, constata-se um grande hiato entre as metas 

e a efetiva realização dessas ações, expondo tanto a deficiência gerencial do atual governo como 

das empresas envolvidas nas obras. È louvável que o plano se projete no futuro e contemple 

decisões de horizonte mais longo, mas as vitórias do PAC devem ser contabilizadas no tempo 

presente. Em suma, para se empreender projetos como o PAC, é necessário mais do que 

coragem. É necessário planejamento.  

8.4. INFRAESTRUTURA COMO NOVA FRONTEIRA DO DESENVOLVIMENTO. 

8.4.1. O Olhar Keynesiano Sobre A Infraestrutura 

Uma das proposições da infraestrutura é a geração de empregos, tanto nas obras 

propriamente ditas quanto na operação e nas oportunidades que o legado proporciona.  Desta 

forma, a questão do investimento em infraestrutura vai ao encontro das ideias defendidas pelo 

economista John Maynard Keynes.  
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Uma das vertentes nas reivindicações de Keynes é quanto ao papel dos gastos públicos 

na recuperação de uma economia. No Modelo Clássico, a abstinência do consumo para gerar 

poupança e o desejo de investir eram as duas virtudes básicas na evolução do sistema. Não era 

possível investir mais do que as poupanças geradas, ou seja, o elemento crucial na expansão da 

economia, segundo os postulados clássicos, era a geração de poupança. Keynes enfatizou a 

diferença entre poupanças e investimentos. Sempre que as poupanças desejadas superassem os 

investimentos planejados, haveria uma insuficiência de demanda agregada, causando recessão. 

Para Keynes o investimento deveria ser o fator de maior importância e a poupança se ajustaria 

ao nível de investimento através da renda.    

A insuficiência de demanda era resultado da escassez de novos investimentos e, em tais 

condições, o governo deveria assumir um papel ativo de complementar os gastos privados, seja 

através da redução de impostos ou realizando investimentos. Não bastava que o governo 

disponibilizasse mais recursos para investimento mas que, além disso, aumentasse seus gastos 

em obras públicas. Keynes pregava que um governo responsável e consciente deveria 

preocupar-se com o emprego em detrimento do equilíbrio fiscal. Um déficit decorrente de 

gastos públicos poderia ser benéfico para retirar uma economia da recessão. Uma retração na 

renda implica em queda na arrecadação de impostos, que por sua vez exige cortes nos gastos e 

investimentos públicos, agravando ainda mais a recessão. Portanto, a recomendação de Keynes 

era que recursos sejam investidos pelos governos na geração de renda. Ademais, estes novos 

gastos públicos seriam, em parte, autofinanciáveis pois gerariam um receita tributária mais 

elevada, além de uma redução nas despesas com assistência social. Tudo sem que se criassem 

novos impostos ou que se elevassem as alíquotas dos já existentes. Assim ocorreu na crise dos 

anos 1930, quando o então presidente dos EUA Franklin Roosevelt implementou o New Deal, 

plano que contemplava grandes investimentos em obras de infraestrutura, garantindo renda aos 

americanos e retirando os EUA da crise.   

Obviamente não se propõe aqui justificar investimentos desnecessários em infraestrutura, 

que se fariam valer somente pelos postos de trabalho gerados, mas a real perspectiva de gerar 

renda e consumo, movimentando a economia e reduzindo oportunamente os gargalos que se 

impõem à infraestrutura. Da mesma forma, é possível provar que o não investimento ou o 

comprometimento de investimentos previstos na área de infraestrutura tem impactos sensíveis 

na economia. A paralisação de atividades na Petrobras serve como exemplo.  

Segundo Rockmann, em artigo à revista Infraestrutura Urbana (2015), edição de maio a 

junho de 2015, a Petrobras representa um setor que responde por 10% do PIB. A empresa 

investe anualmente cerca de R$ 80 bilhões em aquisição de equipamentos e serviços. Rockmann 
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informa ainda que dados do Dieese do ano de 2013 demonstram que a empresa gastou uma 

média diária de R$ 383 milhões em compras de equipamentos e em obras. A mesma publicação 

estima que, de acordo com o economista Fábio Silveira, da GO Associados, o PIB deva 

enfrentar uma retração da ordem de 1% no ano de 2015, atribuindo este resultado à Operação 

Lava Jato, ao ajuste fiscal do governo, da queda do investimento em infraestrutura e do menor 

consumo das famílias. Rockmann também traz estimativas da Tendências Consultoria, que 

havia estimado, anteriormente, a alta de 1% mas agora computa o impacto negativo de 1,9% 

decorrente da Operação Lava Jato, chegando-se ao índice de retração do PIB de 1,2%.  

De acordo com Rockmann, a crise já tem impacto visível em todo o país, principalmente 

na economia fluminense. Segundo informa, o Rio de Janeiro foi o Estado responsável pela 

maior perda de empregos, um déficit de 11.101 postos, diante de 81.774 em todo o país. Só os 

municípios de Itaboraí e Macaé somam juntos 8.353. 

A indústria naval é um caso à parte. Segundo Rockmann, nos anos 1980 esta indústria foi 

a segunda maior do mundo. Nos anos 90, segundo informa, “foi reduzida a pó”, retomando 

posteriormente seu crescimento e figurando atualmente entre as cinco maiores do mundo. 

Empregando hoje mais de 80 mil pessoas, poderia ver este número duplicado, uma vez que 

previa receber USS 100 bilhões em investimentos entre 2012 e 2020, de acordo com a meta da 

Petrobras de dobrar a produção até 2021. No entanto, segundo informa Rockmann, a meta 

atualmente é questionável, e as empresas do setor já sentem os impactos. A Sete Brasil, por 

exemplo, uma das maiores empresas do segmento, está sem caixa para sobreviver até o fim de 

2015, tendo sua classificação rebaixada pela agência Moody’s para o nível de “calote seletivo”. 

O problema da Sete Brasil acaba por retornar ao governo, uma vez que o rebaixamento se deveu 

pelo não pagamento de seu credor, o banco Standard Chartered, que agora pretende ir atrás do 

fiador, um fundo criado pelo Governo Federal para o Setor. O futuro da empresa deverá ser 

decidido pelo Governo Federal, além do BNDES, também um dos credores da empresa. A Sete 

Brasil mantém, ainda, dívida de USS 850 milhões com estaleiros. Se sobreviver, segundo 

Rockmann, certamente verá a encomenda de 28 sondas para o pré-sal reduzir-se pela metade 

Nesse interim, trabalhadores perderão seus empregos, receberão auxílio do governo, 

consumirão menos e gerarão menos receita de impostos.  

 

8.4.2. Problemas E Desafios: Um Olhar Sobre O Presente. 

As barreiras que se impõem ao futuro da infraestrutura brasileira exigem ações no tempo 

atual, bem como planejamento de longo prazo. É preciso que se vislumbre o cenário desejado, 
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tendo em vista experiências do passado e a sensibilidade do presente, tirando proveito de 

oportunidades para a quebra de paradigmas, corrigindo diretrizes, estabelecendo metas e 

realizando ajustes. Acontecimentos recentes, no entanto, têm dado um toque pretérito ao futuro 

almejado, dadas as mudanças que vêm ocorrendo no país. De forma mais abrangente, é 

necessário questionar sobre que mudanças o Brasil necessita em planejamento, implementação 

e controle das ações de infraestrutura. 

Primeiramente, será necessário ao país um maior aporte de recursos à infraestrutura. O 

Brasil investe pouco na área. Segundo Cláudio Frischtak e Victor Chateaubriand, os 

investimentos em infraestrutura estão aquém do necessário para as pretensões de crescimento.  

O baixo investimento afeta, inclusive, a competitividades brasileira no presente e no futuro, 

principalmente se comparada a nações emergentes que investem bem mais. 

Estima-se que sustentar um crescimento econômico da ordem de 4% ao ano requer 

investimentos acima de 4% do PIB por longos períodos.(...)Com um investimento em 

infraestrutura em torno de 2% do PIB, o país está abaixo do mínimo necessário e 

distante dos competidores, que investem sistematicamente acima de 4% do PIB, 

chegando em alguns casos a 10% do PIB (FRISCHTAK; CHATEAUBRIAND, 2012). 

Com relação às diretrizes, especialistas na área de infraestrutura concordam que a matriz 

de transporte brasileira encontra-se equivocada. A opção pelo transporte rodoviário feita no 

passado em detrimento do ferroviário causa sobrecarga às estradas brasileiras, de modo que se 

por um lado o país tem poucas ferrovias, por outro também não consegue manter estradas em 

condições próprias de funcionamento. Streit (2014) expõe opinião de Paulo Resende, da 

Fundação Dom Cabral, a respeito do tema. 

Começando pelas rodovias há um problema que é a alta dependência deste modal. O 

Brasil tem quase 1 milhão e 700 mil km de rodovias, envolvendo as esferas federal, 

municipal e estadual, e menos de 14% são asfaltadas. A administração está nas mãos 

do poder público, que faz poucos investimentos. A maioria das cargas é transportada 

pelo modal rodoviário, o que provoca um grande desgaste nas estradas e reduz a 

qualidade delas. Em relação às ferrovias, a questão fundamental é a baixa densidade 

ferroviária ou a ausência de corredores ferroviários. Existe um vazio ferroviário no 

Brasil, principalmente nas fronteiras agrícolas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A 

participação das ferrovias em nossa matriz de transporte deveria ser, no mínimo, de 

38%. Outra questão é o fato de a maioria dos trilhos transportarem minério de ferro. 

É preciso transportar cargas com maior valor agregado (STREIT, 2014). 

Na matéria controle, será necessário ao Brasil a criação de mecanismos que evitem 

antigas práticas nocivas à efetividade do investimento em infraestrutura, que dizem respeito ao 

favorecimento pessoal, ao clientelismo e à corrupção. Por hora, espera-se o desfecho de 

investigações que se processam sobre este último quesito, mais precisamente as da operação 

Lava Jato, e condicionam-se as expectativas de transformações futuras ao precedente gerado 

pela dosimetria das punições a seus agentes. 

Sobre esta matéria, Rockmann (2015) atenta para um fato que pode inaugurar um novo 

marco na relação entre empresas e governo: a Lei Anticorrupção, editada em 2013, faz sua 
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estreia na Operação Lava-Jato, e não se sabe ainda como será utilizada pelos órgãos judiciais. 

A lei prevê a responsabilização da pessoa jurídica pelos atos ilícitos. As sanções podem ir de 

0,1% a 20% do faturamento bruto anual. Além de multas, a empresa pode sofrer arresto de bens, 

perder incentivos fiscais ou até ter suspensas suas atividades. No entanto, segundo Rockmann, 

as grandes construtoras envolvidas trabalham sob a tese de que a Corregedoria Geral da União 

(CGU) saberá fazer a separação dos casos, como apontam dois vice-presidentes de duas das 

cinco maiores empreiteiras do Brasil, segundo informa. Com base na afirmação, Rockmann 

antecipa possíveis problemas que podem enviesar a ampla eficácia da Lei Anticorrupção no 

futuro.  

Isso quer dizer o quê? Que as multas e as sanções serão aplicadas às empreiteiras e 

não terão nenhum reflexo sobre seus outros tentáculos. Isso quer dizer que a 

Construtora Camargo Corrêa pagaria a penalidade e não a CCR ou a CPFL Energia, 

em que o grupo econômico detém participação relevante, sendo controlador de ambas. 

"Se não for feito isso, o caos se instala", diz o vice-presidente de uma das maiores 

construtoras do país (ROCKMANN, 2015, p.45). 

É fato que o envolvimento das maiores empreiteiras nacionais nas revelações da Operação 

Lava Jato provocaram a paralização de grandes obras. Ao mesmo tempo, este evento pôs na 

pauta de discussões a necessidade de um redesenho do setor de construção pesada para a 

infraestrutura, mais precisamente sobre o perfil das empresas que assumirão as obras no futuro.  

De acordo com Paulo Hebmüller, em artigo na revista Infraestrutura Urbana, edição de 

maio a junho de 2015, a crise pode se tornar uma oportunidade no mercado de infraestrutura 

tanto para empresas brasileiras de médio porte como para grupos estrangeiros. A estes últimos, 

a lei 8.666/93 faculta a participação em licitações, nos limites previstos, além de o Brasil 

reconhecer os atestados técnicos emitidos no exterior. No entanto, a participação de 

multinacionais no mercado brasileiro de construção pesada é ainda marginal: 

Os entraves são muitos e envolvem desde o excesso de burocracia, impostos elevados 

para importação de projetos e serviços, insegurança jurídica com a falta de marcos 

legais (ou a constante alteração destes marcos) até uma reserva de mercado informal 

imposta pelas empreiteiras locais por meio de exigências, junto ao governo, para a 

inserção de cláusulas restritivas a estrangeiros, em editais. Isso explica porque, à 

revelia da legislação, não é raro encontrar licitações que estabelecem como pré-

requisito, experiência anterior em obras realizadas em território nacional (Hebmüller, 

2015, p.48). 

Hebmüller acolhe a opinião de Ildo Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente 

(IEE) da Universidade de São Paulo (USP) e ex-diretor-executivo da área de Negócios e Gás 

da Petrobras (2003-2007), que acredita que a crise da Lava Jato vai obrigar o mercado a se 

reorganizar. Para o professor, há espaço para grupos vindos de fora, mas em setores que 

representem inovação, com novas tecnologias, equipamentos e sistemas construtivos. Em suas 

próprias palavras, "a presença de empresas estrangeiras inovadoras pode ajudar a criar um novo 

paradigma". 
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Hebmüller informa, ainda, que a ampliação da concorrência proporcionada pela maior 

participação de empresas estrangeiras, segundo especialistas, pode incorrer em barateamento 

dos contratos, visto que, internacionalmente, as margens de lucro costumam ser menores que 

as praticadas no Brasil. Esta prerrogativa, no entanto, pode ser ressalvada como uma perspectiva 

otimista, uma vez que no Brasil observa-se que multinacionais de setores diversos passam a 

"dançar conforme a música", uma vez iniciadas suas atividades em território nacional. 

Hebmüller, inclusive, expõe caso de descumprimento de contrato ocorrido com a espanhola 

IsoluxCórsan-Corviam, na obra da linha 4 do Metrô de São Paulo. O governo paulista, segundo 

informa, move mais de mil ações contra outras empresas espanholas por protestos de dívidas, 

cobranças de tributos, entre outros motivos. 

A entrada de companhias médias nacionais, por outro lado, está subordinada à 

participação de multinacionais, de acordo com Victor Castex Aly, professor da Escola 

politécnica da USP, consultor especializado na gestão de obras de infraestrutura e assessor 

especial do ex-governador Mário Covas entre 1996 e 2001. Segundo informa, as empresas 

médias brasileiras não teriam como dar conta sozinhas da demanda de obras de infraestrutura: 

“Há problemas como garantia, fornecedores, capital de giro, administração, etc. O risco para 

uma empresa média seria assumir um investimento acima de sua capacidade”. Aly observa, 

ainda, que a empresa média sofre do mesmo problema da grande na questão da garantia: “o 

banco observa o porte dela e o tamanho do empreendimento: a garantia passa a ficar muito cara 

e o negócio se torna inviável para a empresa”. Para Aly, consórcios entre pequenas e médias 

empresas nacionais não são alternativas viáveis para obras de maior porte, uma vez que toda a 

capacidade de um consórcio em uma grande obra, sua expertise, seu pessoal técnico, estão 

concentrados especificamente nesta obra e não necessariamente a capacita a assumir outra. 

Segundo Hebmüller, outra dificuldade é o número reduzido de empresas habilitadas a 

atuarem no segmento de infraestrutura, assim como a multidisciplinaridade técnica deste 

mercado. Infere-se que esta condição relaciona-se diretamente às elevadas barreiras de entrada 

que os grandes conglomerados da construção pesada impõem ao mercado de infraestrutura, 

tornando impeditivas quaisquer pretensões de capacitação no setor.   

A situação das grandes empreiteiras brasileiras envolvidas na operação Lava Jato expõe, 

acima de tudo, o rompimento de um paradigma, uma vez que atuam na infraestrutura nacional 

há décadas.  Portanto, ao governo brasileiro caberá a criação de um modelo de licitações que 

aumente a concorrência no setor e que evite a cartelização da infraestrutura brasileira, seja pelas 

nossas próprias empresas ou por empresas estrangeiras. Da mesma forma, será necessário 

estabelecer regras claras sobre a atuação destas últimas, maximizando o aproveitamento de suas 
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competências tecnológicas e atentando às vantagens econômicas que elas podem proporcionar. 

Com relação às controvérsias que permeiam as discussões sobre as Parcerias Público-

Privadas, Werneck e Kotait (2015) afirmam haver modelos que podem minimizar os efeitos 

negativos aos quais estão sujeitas. Citam como alternativa o Contrato de Aliança, utilizado 

principalmente em contratos de construção com riscos de difícil previsão. O Contrato de 

Aliança, dentre outras regras que visam a cooperação entre as partes, prevê o conceito de “livro 

aberto” (open book), que “assegura o compartilhamento transparente de informações”. 

Pelo conceito de open book, diferentemente do que ocorre nos contratos de custo mais 

margem (cost plus), o ganho do contratado cresce quanto menor for o custo da obra, 

já que há mecanismos de bônus e penalidades. Assim, a relação entre as partes é de 

ganha-ganha, e o resultado positivo ou negativo, é compartilhado (WERNECK; 

KOTAIT, 2015, p.80). 

Portanto, considerando-se o que foi exposto anteriormente sobre as vantagens que o 

parceiro privado parece adquirir sobre o público na questão das PPPs, o governo terá que decidir 

sobre a permanência ou não da modalidade e, em se optando pelo sim, utilizar ou criar modelo 

que garanta equidade na relação contratual, em termos de transparência e responsabilização.  

Em se tratando de metas para o futuro, segundo noticiado pelo jornal Valor Econômico 

em 1º de julho de 2015, por ocasião da visita da presidente Dilma Rouseff ao presidente Barack 

Obama, foi anunciado um compromisso conjunto de ambos os países, tendo em vista acordo 

climático global a ser assinado em dezembro deste ano. Dentre os compromissos ambientais 

está a meta de 20% de participação de fontes renováveis, além de geração hidráulica, em suas 

matrizes elétricas até 2030. A mesma publicação informa que, segundo dados da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), o Brasil já tem 28,5% de energia elétrica renovável, com 

biocombustíveis, eólica e carvão vegetal em sua matriz. No entanto, o governo prevê que o 

consumo de energia no Brasil aumente 70% até 2030, tratando-se, portanto, de considerável 

desafio. 

Este é um caso em que o Brasil impõe a si próprio meta por demais ambiciosa, visto que 

as metas pré-existentes que dizem respeito ao desenvolvimento de infraestrutura não são 

cumpridas com a celeridade necessária. Uma questão importante que se impõe é sobre qual 

prerrogativa terá o governo Americano caso o governo brasileiro não consiga cumprir com este 

compromisso conjunto, visto que o governo americano é historicamente avesso a acordos 

ambientais. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O colonizador que aqui se estabeleceu influenciou a criação de infraestrutura necessária 

à atividade econômica. A atuação em infraestrutura foi caracterizada pelo pouco investimento 

direto, ensejando soluções como a sua delegação a nações mais desenvolvidas, nações estas que 

possuíam não só interesse em explorar a atividade econômica, mas recursos para garantir um 

fluxo constante em sua cadeia de suprimentos. A estas nações também era delegada a  

exploração e a manutenção da infraestrutura por elas financiada e construída. A acomodação do 

colono a esta situação deixava a economia exposta às decisões daquelas nações, como ocorreu 

com a Holanda e sua retirada às Antilhas, levando à crise do cultivo da cana de açúcar.  

Os diversos ciclos econômicos baseados em produtos primários e com fins de exportação 

foram impactados pela falta de infraestrutura. O pouco investimento comprometeu a 

competitividade da economia brasileira, tornando-a vulnerável a quaisquer vantagens 

competitivas de seus concorrentes do exterior, causando momentos de crise no setor exportador 

e expondo a incapacidade do mercado interno para absorver a produção.  

O território brasileiro, dada a sua dimensão, também se configura em um desafio histórico 

para a infraestrutura, demandando investimentos vultosos em integração. Desta forma, o 

mercado interno também se limitou geograficamente ao acesso à produção. Por diversos 

momentos na história brasileira, planos de integração regional foram implementados, com 

êxitos e fracassos. O problema, no entanto, persiste.  

O ingresso do Brasil no século XX como um país subdesenvolvido expunha a 

dependência externa de sua economia agrário-exportadora, tanto para o mercado de produtos 

básicos quanto para o financiamento da infraestrutura. De uma forma geral na história 

brasileira, o capital externo teve maior participação no financiamento de planos de 

desenvolvimento, que propunham grandes investimentos em infraestrutura para dar apoio à 

indústria. O capital local não foi suficientemente solícito quando conclamado a participar, 

devido a características peculiares do capitalismo que se desenvolveu no Brasil, advindo de 

uma burguesia frágil e com pouca unidade. Diante da necessidade de mudança nos rumos 

econômicos, ficou fácil ao capital externo a sua aproximação em projetos de desenvolvimento, 

financiando e estabelecendo as diretrizes, configurando-se algo que corresponde à leitura que a 

Teoria da Dependência nos oferece para compreender o longo histórico de subdesenvolvimento 

brasileiro – na acepção que esta palavra subdesenvolvimento tem nesta Teoria: o 

subdesenvolvimento não como uma fase, mas como uma condição da relação de dependência. 

 



- 96 -  

Nos setores em que o capital externo se fazia mais presente, planos de expansão da 

infraestrutura sofreram limitações à sua atuação como, por exemplo, para a integração nacional, 

no caso das ferrovias, ou para os setores básicos, como o elétrico. Não houve, portanto, no 

Brasil, plano de desenvolvimento que estivesse livre de barganhas para seu financiamento, 

condições ou enviesamentos. A infraestrutura brasileira sempre esteve condicionada aos 

interesses de quem a financiava, interesses que iam muito além do simples empréstimo a juros. 

Governos de países desenvolvidos, assim como organismos internacionais de crédito, 

utilizaram-se da estratégia do financiamento para defender o mercado de seus países, bem como 

manter o posicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho. Prova disso é a 

distância econômica que o país mantém das nações desenvolvidas, apesar do avanço industrial 

que experimentou. 

Atualmente, a questão do financiamento parece estar parcialmente resolvida, uma vez que 

o país dispõe de recursos próprios para investimento em infraestrutura, principalmente via 

BNDES. Parcialmente, diga-se, porque em momentos de crise solicita-se novamente o auxílio 

de fontes externas. 

Outra questão importante para a infraestrutura brasileira foi a necessidade de intervenção 

estatal em ambiente liberal. No Brasil, o liberalismo econômico vigorou de forma bem peculiar, 

visto que até os governos assumidamente liberais tiveram que lançar mão de medidas 

interventoras, ora aplacando os efeitos do próprio liberalismo sobre a economia, ora 

reivindicando ao controle do Estado a operação da infraestrutura em momentos de crise. Não 

houve, portanto, caminho livre ao liberalismo econômico no Brasil, mesmo porque este não se 

situou no campo das ações, descompromissado com a tarefa de fazer e, simplesmente, 

deixando-a ao Estado – apesar dos constantes discursos antiestatizantes. 

O planejamento para o desenvolvimento no Brasil, mais especificamente na área da 

infraestrutura, mostrou-se de extrema necessidade para a implementação das obras. No entanto, 

é possível concluir que o país ainda não aproveitou totalmente as benesses do planejamento, 

uma vez que planos de desenvolvimento que utilizaram amplamente esta ferramenta 

apresentaram controvérsias em suas diretrizes e prioridades, ou seja, o planejamento também 

trabalhou em favor de obras desnecessárias. Forte planejamento e baixa efetividade, portanto, 

se anulam. Pouco planejamento, por outro lado, impõe maiores custos e pouca celeridade.  

Ainda sobre a questão de diretrizes e prioridades, projetos brasileiros de infraestrutura 

registram vários equívocos na história e na contemporaneidade. Decisões com relação a 

transporte e energia são exemplos. Permanece uma inversão na matriz de transportes brasileira, 

que privilegia o transporte rodoviário em um país de dimensões continentais, em prejuízo do 
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transporte ferroviário. O potencial hidráulico do país não evitou a construção de três usinas 

nucleares. Da mesma forma, não se priorizam fontes renováveis de energia, permanecendo o 

paradigma dos combustíveis fósseis, que associado ao paradigma rodoviário favorecem 

simultaneamente interesses da indústria petrolífera e automobilística. Embora o Plano de 

aceleração do crescimento (PAC) preveja o investimento em energia limpa, a construção de 

hidrelétricas possui atrasos, motivados por diversos fatores, dentre eles o ambiental, 

configurando-se em um novo dilema da infraestrutura brasileira. 

A paralisação de obras de infraestrutura no Brasil em decorrência de irregularidades de 

ordem ética, incluindo-se aí várias atividades previstas no PAC, expõe um problema que se 

estende desde os primórdios do protagonismo do Estado brasileiro como promotor do 

desenvolvimento. Favorecimento pessoal, clientelismo e corrupção assolaram o 

desenvolvimento brasileiro de uma forma geral, e especificamente a infraestrutura. O 

envolvimento das grandes empreiteiras nacionais responsáveis por várias obras, inclusive no 

passado, suscita questionamentos sobre os precedentes futuros que as punições decorrentes da 

operação Lava Jato resultarão. Os impactos são evidentes na renda da população, no mercado 

e nas unidades da federação onde ocorrem as obras, conferindo também ao tratamento desta 

questão o status de um novo problema da infraestrutura nacional, ainda que os relatos que 

associam empreiteiras e corrupção sejam antigos. 

O assunto empreiteiras expõe ainda o problema dos interesses de grupos poderosos que 

emergem do próprio território brasileiro, remetendo às oligarquias que constituíram o pacto 

desenvolvimentista.  A proximidade entre estes grupos e o Estado teve impacto direto na 

infraestrutura, de forma que as decisões e ações na área sucumbiram a estes interesses. O caso 

das empreiteiras é exemplo de como a infraestrutura foi e é manipulada para o favorecimento 

pessoal e o enriquecimento ilícito. Ressalte-se aqui que a proximidade com o Estado é um fator 

potencializador desta condição, fazendo imiscuírem-se interesses do país e destes grupos. Um  

“capitalismo burocrático”, na expressão de Prado Jr., se construiu em paralelo às pontes, 

estradas, açudes e usinas, vivendo de relações com o Estado, quase sempre relações perigosas. 

Assim, foi possível ao “milagre econômico” ser milagroso também às empreiteiras, que 

se tornaram multinacionais brasileiras e, não à toa, operam da mesma forma há décadas, 

culminando nas revelações mais recentes da Operação Lava Jato. 

Problemas de ordem ética também despertam questionamentos sobre a relação contratual 

entre o ente público e o privado, considerando-se legislação, órgãos reguladores e fiscais. 

Rigidez e flexibilidade, implacabilidade e condescendência, são antíteses que expressam de 

forma sintética esta relação. Não se encontrou ainda uma fórmula legalmente coerente que 
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mediasse satisfatoriamente a relação entre contratante e contratado, ou entre parceiros. No 

Brasil, a rigidez legal não protege esta relação dos problemas éticos porque a lei é deficiente já 

na sua gênese, deixando brechas aos que fazem questão de procurá-las e, da mesma forma, 

repelindo os que desejam pautar suas relações pela ética. 

A infraestrutura foi e ainda é um estandarte levantado por aqueles que requerem o 

protagonismo no cenário nacional. Ressalvadas as questões pessoais e ideológicas que os 

motivaram, governantes que se dispuseram a pôr em prática grandes planos de 

desenvolvimento, que requeriam investimentos em infraestrutura, não possuíam dúvidas quanto 

à necessidade destas empreitadas, o que permite concluir que nunca foi um dilema para estes a 

sua realização. 

No entanto estes projetos demandaram muitos sacrifícios à sociedade civil. Em diversas 

fases do desenvolvimento do país, o discurso nacionalista figurou como importante ferramenta 

de convencimento e de acomodação dos ânimos, até mesmo em épocas de autoritarismo, 

propagando os tempos melhores que estariam por vir e justificando a momentânea dificuldade. 

A inflação serviu em diversos momentos como mecanismo de poupança forçada, com a qual o 

governo brasileiro obtinha recursos. Associada ao endividamento, foram os ingredientes 

principais do fim da estratégia de “fuga para a frente”, causando longo período de estagnação 

e engessamento da infraestrutura nacional, gerando demandas reprimidas e obsolescência do 

patrimônio. 

Por fim, o futuro da infraestrutura brasileira nunca esteve tão dependente de 

acontecimentos próximos, com vistas a estabelecer marcos e precedentes na área. Espera-se, 

portanto, do Estado, que também neste momento venha a ser um protagonista fundamental. 

Sintetizando, podemos dizer que, neste esperado protagonismo, o Estado brasileiro deverá 

enfrentar um conjunto de obstáculos que ao longo desta recuperação histórica pudemos 

identificar: 

 - A prevalência de interesses econômicos externos, consolidados no longo tempo de 

dependência, que impôs matrizes inadequadas ao país. 

 - A dependência da poupança externa para a implementação e execução de projetos de 

infraestrutura, parte por necessidade objetiva, parte pelas estratégias de sujeição, 

geradas pelas alianças dos grupos internos e externos. 

 - Postura oportunista dos agentes econômicos liberais, no conceito de operadores da 

“livre iniciativa”, cuja disposição de colocar seus capitais em risco, com exceções raras, 

tem sido sempre muito baixa, recaindo sobre o Estado os ônus quase que absolutos, do 
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que são exemplo as parcerias público-privadas, essencialmente apoiadas no BNDES, 

Caixa Econômica e recursos fiscais dos Estados federativos. 

 - Fragilidade ou concessões políticas que convertem o planejamento e a gestão dos 

projetos de infraestrutura em peças e ações fantasiosas, sempre suscetíveis de 

abandono em favor de interesses casuísticos, subterrâneos ou de golpes financeiros, 

que encarecem exponencialmente obras, inicialmente baratas, ou malversam recursos 

em obras intermináveis, inacabadas ou abandonadas.  

 - Matrizes inamovíveis de transporte, mesmo diante de evidências de sua onerosidade 

e até mesmo inadequação operacional, em detrimento de opções que exigiriam mais 

ousadia administrativa e política, porém proporcionariam maiores vantagens, como 

seria a alternativa da ferrovia ou das vias disponíveis em mares, rios e lagos. 

 - Irregularidades cometidas antes e durante as obras, que eludem as fiscalizações e 

exigências jurídicas, revertendo-se em prejuízos, seja pelo encarecimento que a 

corrupção provoca, seja pelas eventuais interrupções ou paralisias, causadas pelas 

denúncias e investigações. 

 - Relações de compadrio, favorecimento, alianças político-econômicas, envolvendo 

burocratas e empresários, definindo em fóruns desconhecidos e sob forte ação lobbysta 

a agenda de obras públicas e as licitações espúrias, engendradas pela criatividade que 

caracteriza corruptos e corruptores no Brasil. 

 - Uso político-eleitoral da agenda de obras públicas, quando o critério das escolhas não 

passa pela necessidade e/ou prioridade, mas pela rentabilidade de capitais e votos. 
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